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500 օրինակ։ «էք։
պ ա յմ ա ն ա գ ր ա յի ն ։

ՀոդւխյծՕերի վերատպումը հնարավոր Է միայն 
խմբագրութ^ււն գրավոր համաձայնության դեպքում։ 
Մեջբերումների դհս^ոսՅ հանդեսին հղումը պարտադիր 
Է  Խմբագրությունը մի;տ  չէ, ոքւ համակարծիք Է 
հօդինակՕԵրի հետ։ Խազագրությունը 
պատասխանատվության չր կրամ գովազդային 
նյութերի բովանդակության հաճար։

Տսքււգրվսւծ է ՀՀ ԳԱԱ տպարանում։

2.2006
| ԱԿԱԴԵՄԻԱ ՅԻ Չ Ո Ր Ր Ո Ր Դ  Պ Ր Ե Զ Ի Դ Ե Ն Տ Ը

2 Հ Ո Ւ Մ Ա Ն Ի Տ Ա Ր
2 XX Դ Ա ՐԻ Հ Ա Յ Ա Զ Գ Ի  Դ Ի Վ Ա Ն Ա Գ Ե Տ Ն Ե Ր

Արման Նափսսարդյան

8 ԼԱՎԻՆԻԱ ԲԱ ԺԲԵՈՒԿ-ՄԵԼԻՔՅԱՆ  
( 1 9 2 2  - 2 0 0 5 )
Շ ա հ ե ն  Խաչատրյան

II Ա Վ Ե Տ Ի Ք  ԻԱ Ա ՀԱ ԿՅԱ ՆԻ ՄԵԾ Ս Ե Ր Ը
Սարի Զաքարյան

16 ԱԿՆԱՐԿ ՀԱ Յ Գ Ր Ե Ր Ի  Ս Կ ԶԲ Ն Ա Ղ Բ ՅՈ Ւ Ր Ն Ե Ր Ի  
Գ Ո ՅՈ Ւ Թ ՅԱ Ն  Հ Ա Ր Ց Ի  ՇՈՒՐՏ
Ն ա ր ի ն ե  Վարդանյան

18 Ի Ն Չ Պ Ե Ս  ԷԻՆ ՍՊԱՆՈՒՄ Ս ՏԱ ԼԻ Ն Ի Ն
Ն. Դ ո բ ր յ ա խ ա

Ո Ֆ Ի Տ Ի Կ Ա Մ Ա Թ Ծ Մ Ա Տ Ի Կ Ա Կ Ա Ն
22 Ա Ծ Խ Ա Ծ Ն Ա Յ Ի Ն  Ն Ա Ն Ո Խ Ո Ղ Ո Վ Ա Կ Ն Ե Ր Ը  ԵՎ Ն Ր Ա Ն Ց  

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ Ռ Ե Ն Տ Գ Ե Ն Յ Ա Ն  Ճ Ա Ռ Ա Գ Ա ՅԹ Ն Ե Ր Ի  
ԵՎ Բ Ա Ր Ձ Ր  Է Ն Ե Ր Գ Ի Ա Ն Ե Ր Ի  Ֆ Ի ՏԻ Կ Ա Յ Ո Ւ Մ
Կարո Իսպիրյան,  Ռուբեն  Իսպիրյան

29 « Ա ձ 7 Լ ձ 6 » – Ի  Հ Ե Տ  Թ Վ Ա Յ Ի Ն  
ՀԱ Շ Վ Ա Ր Կ Ն Ե Ր Ի  ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
Ռա ֆ ա յե լ  Բարխուդարյան

33 Բ Ն Ա Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն
33 Ի Ն Ֆ Ա Ր Կ Տ  Ն Ա Խ Ա Ն Ձ Ի Ց

Յուրի Օ ր լո վ

30 ՄՈԼՈՐԱ ԿԱ ՅԻՆ Մ Ե ՏԱ Ղ Ն Ե Ր
Ռազմիկ Իսպիրյան

44 Ա ՆԱ ԲԻՈ Տ
Ռաֆիկ Հարությունյան,  Խաչիկ  ևա հա պ ետ յա ն

50 Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն
50 Գ Օ Ի Կ Ա Յ Ի Ն  ԿՈԴԱՎՈՐՄԱՆ

ՆՈ ՐԱ ԳՈՒՅՆ Տ Ե Խ Ն Ո Լ Ո Գ Ի Ա Ն Ե Ր Ը
Սարատ Մուրադյան

55 ՀԱ ՅԱ Մ ՏԱ Ն Ի  Հ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն  ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱ Ն  
Ա Ն Ց Յ Ա Լ Ը , Ն Ե Ր Կ Ա Ն  ԵՎ Ա ՊԱԳԱ Ն
Հրա չ յա  Գ ևո ր գ յա ն

61 Մ Ա Ր ՏԻ Ն  Վ Ա ՀԱ ՆԻ ԿԱԱՅԱՆ
Ո ա ֆ ա յե լ  Սաղաթելյան



Ակադեմիայի չորրորդ պրեզիդենտը

2 0 0 6  թվականի մայիսին ընտրվեց Հ Հ  Գիտությունների ազգային 
ակադեմիայի 4-րդ  պրեզիդենտը՝ Ռադիկ Մարտիրոսի 
Մարտիրոսյանը։

«Գիտության աշխարհում» հանդեսի խմբագրակազմը շնորհավորում 
է ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանին Ակադեմիայի պրեզիդենտ 
ընտրվելու առիթով և ցանկանում արևշատություն, երկար տարիների 
բեղուն գիտական և գիտակազմակերպչական աշխատանք հանուն 
հայրենի գիտության զարգացման։

Ծնվելէ 1936թ. մայիսի 1-ին Լեռ
նային Ղարաբաղի Մարտակերտի 
շրջանի Մատաղիս գյուղում։ Տեղի 
միջնակարգն ավարտելուց հետո 
ընդունվում է Երևանի պետական 
համալսարանի ֆիզիկամաթեմա– 
տիկակսւե ֆակուլտետը։ 1958թ. գե
րազանցությամբ ավարտելով հա
մալսարանական ուսումնառութ
յունը և ստանալով աստղաֆիզիկո
սի որակավորում՝ սկսում է իր զի– 
տական-աշխատանքային գործու
նեությունը ՀԳԱ Բյուրականի աստ
ղադիտարանում։ Շուտով տեղա
փոխվում է ԳԱ Ռադիոֆիզիկայի և  
էլեկտրոնիկայի նորաստեղծ ինս
տիտուտ։ Այստեղից էլ սկիզբ է առ
նում նրա գիտական ճանաչման ար
գասավոր ուղին։ Այդ տարիներին 
ամբողջ աշխարհում մեծ թափով 
զարգանում էր քվանտային ռադիո
ֆիզիկան՝ նպատակ ունենալով 
ստեղծել քվանտային ուժեղացու
ցիչներ, որոնք թույլ ռադիոազդա
նշանների ընդունման գործընթա
ցում կապահովեին շատ բարձր 
զգայնություն։ Եվ դա, ըստ էութ
յան, սկիզբն էր քվանտային էլեկտ
րոնիկայի՝ որպես հեղափոխական 
գիտական ուղղության զարգաց
ման։

Աշխարհահռչակ աստղաֆիզի
կոս Վիկտոր Համբարձումյանը, 
բնականաբար, պիտի արձագան
քեր այդ երևույթներին։ Հենց նրա 
առաջարկությամբ և  աջակցու
թյամբ էլ երիտասարդ գիտաշխա
տող Ռադիկ Մարտիրոսյանը 
1960թ. մեկնում է Մոսկվա և ըն
դունվում ԽՍՀՄ ԳԱ Պ. Լեբեդևի 
անվան ֆիզիկայի ինստիտուտի աս
պիրանտուրան։ Այստեղ Նոբելյան 
մրցանակի դափնեկիր, ԽՍՀՄ ԳԱ 
ակադեմիկոս Ա. Մ. Պրոխորովի ղե
կավարությամբ սկսվում է խոս
տումնալից գիտական հետազոտա
կան բուռն գործունեություն։ Այդ 
տարիներին Ռադիկ Մարտիրոսյա
նը կատարել է մի շարք արժեքավոր 
ուսումնասիրություններ ալիքների 
երկարության դեցիմետրւսյիե տի
րույթում, արդյունավետ քվանտա
յին ուժեղացուցիչների կիրառման 
գործում առաջիններից մեկն է եղել։

1964թ. հաջողությամբ պաշտ

պանելով «Քվանտային ուժեղա
ցուցիչների կիրառությունը» թե
մայով թեկնածուական ատենախո
սությունը՝ Ռ  Մարտիրոսյանը վե
րադառնում է Աշտարակ՝ Ռադիո
ֆիզիկայի և  էլեկտրոնիկայի ինս
տիտուտ։ Իր աշխատանքում երի
տասարդ գիտնականը ստացել էր 
նոր արդյունքներ գալակտիկայի 
կենտրոնի ուղղությամբ չեզոք 
ջրածնի բաշխման վերաբերյալ, 
ուստի և  Վ. Համբարձումյանը նրան 
խորհուրդ է տալիս այդ աշխա
տանքները շարունակել հիշյալ ինս
տիտուտում։ Այդ նպատակով ՀԳԱ 
նախագահության որոշմամբ ինս
տիտուտում ստեղծվում է քվան
տային ուժեղացուցիչների լաբորա
տորիա՝ Ռ. Մարտիրոսյանի ղեկա
վարությամբ։ 1970թ. նա նշանակ
վում է ինստիտուտի տնօրենի տե
ղակալ՝ գիտական աշխատանքնե
րի գծով։ 1980թ. սւռ այսօր նա գի
տական այդ հիմնարկության տնօ
րենն է։ Նրա ջանքերով ինստիտու
տում քվանտային ուժեղացուցիչ
ների ստեղծման և տարբեր ալի
քային տիրույթների քվանտային 
ուժեղացման ֆիզիկական հի
մունքների մշակման բնագավա
ռում հիմնադրվեց գիտական նոր 
ուղղություն։ Ռադիկ Մարտիրոս
յանի անվան հետ է կապվում նաև է– 
ներգետիկ մակարդակների գեր
բնակեցման նոր սխեմաների 
հայտնաբերումը։

1980թ. Ռ. Մարտիրոսյանը 
պաշտպանում է դոկտորական ա– 
տենախոսությունը՝ «Քվանտային 
ուժեղացուցիչների արդյունա
վետության բարձրացում» թեմա
յով և  ստանում ֆիզմաթ գիտու
թյունների դոկտորի գիտական աս
տիճան։ 1984թ. նրան շնորհվում է 
պրոֆեսորի կոչում։ Գիտության 
բնագավառում ունեցած ծան
րակշիռ ավանդի համար Ռ. Մար
տիրոսյանը 1968թ. ընտրվում է 
ՀԳԱ թղթակից անդամ, իսկ 1990թ.՝
ակադեմիկոս։

Միլիմետրական տիրույթում 
քվանտային ուժեղացման հիմունք
ներին նվիրված հիմնարար հե
տազոտությունների համար Ռ  
Մարտիրոսյանը 1989թ. արժանա

ցել է գիտության և տեխնիկայի 
բնագավառում Ուկրաինայի պե
տական մրցանակի։

Ռ  Մարտիրոսյանի գիտական 
ղեկավարությամբ Ռադիոֆիգիկա– 
յի  և  էլեկտրոնիկայի ինստի
տուտում ստեղծված բարձր զգայ
նության ռադիոընդունիչ սարքերը 
լայնորեն կիրառվել են բնական 
պ ա շա րների հետ ա զոտ մա ն  
«Բնություն» և  «Օվկիանոս» տիե
զերական ծրագրերում, ինչպես 
նաև ռադիոաստղագիտական և  
բժշկակենսաբաեական հետազո
տություններում։

Բավականաչափ արդյունա
վետ է եղել նրա մասնակցությունը 
տիեզերական տարածության ու
սումնասիրություններին նվիրված 
"14ռ76բւա™օ<։" ծրագրերին, մաս
նավորապես ՚՚Ցտա" նախագծին։

Բարձր զգայնության ընդունիչ 
հա մա կա րգերի մշակման և  
ներդրման ուղղությամբ Ռ  Մ  Մար
տիրոսյանի և նրա աշակերտների 
կատարած աշխատանքը 1988թ. 
արժանացել է Հայաստանի պե
տական մրցանակի։

Ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտի
րոսյանը 200-ից ավել գիտական 
աշխատանքների և 2 մենագրու
թյան հեղինակ է։

Ակտիվ գիտական գործունեու
թյանը զուգահեռ գիտնականը 
զբաղվում է նաև դասախոսական 
աշխատանքով։

1993թ. ՀՀ  Կառավարության 
որոշմամբ ակադեմիկոս Ռ. Մար
տիրոսյանը նշանակվել է ԵՊՀ ռեկ
տոր։ Հանրապետության մայր բու
հը Ռադիկ Մարտիյտսյանը ղեկա
վարել է մինչև 2006թ.։ Այդ ընթաց
քում գխրնական-մանկավարժը 
հանդես է եկել որպես հմուտ ղեկա
վար և եռանդուն կազմակերպիչ։

Գիտական, կազմակերպչական 
ու մանկավարժական ակտիվ 
գործունեության ու ակնառու ձեռք
բերումների համար տարբեր տա
րիներին Ռ. Մարտիրոսյանին 
շնորհվել են բազմաթիվ մեդալներ 
և շքանշաններ, պատվոգրեր ու 
շնորհակալագրեր։
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Հ Հ  ԱԳՆ տեղակալ ( 1 9 9 1 - 1 9 9 3 ) ,  Արտակարգ և լիազոր 
դեսպան Ավստրիայում և Հունգարիայում ( 1 9 9 3 - 1 9 9 5 ) ,  
Լիբանանում ( 1 9 9 8 - 2 0 0 0 ) ,  Միջազգային 
հարաբերությունների և դիվանագիտության վերաբերյալ 
բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ

XX ԴԱՐԻ 
ՀԱՑԱԶԳԻ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐ

ՀԱՄԱԶԱՍՊ ՀՈՎԱԿԻՄԻ 
Հ Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Յ Ա Ն

Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմից հետո զանգ
վածային ոչնչացման զենքի 

հետ կապված խնդիրներր, ինչ
պես և այսօր, եղել են գերտերու
թյունների մտահոգության առար
կան. նրանք ապարդյուն փորձում 
էին վերահսկել և արգելափակել 
իրենց իսկ մեղքով ազատ արձակ
ված մահաբեր ջինր։ Այդ ուղղու
թյամբ տարվող լարված աշխա
տանքը գտնվում էր Համազասպ 
Հարությունյանի գլխավորած 
ԱԳՆ 1-ին Եվրոպական բաժնի 
ուշադրության կենտրոնում։

Շվեյցարիան, խախտելով իր 
դասական չեզոքությունը, ձգտում 
էր երկիրր կանգնեցնել ռազմա
կանացման ուղու վրա, նույնիսկ 
ձեռք բերել ատոմային ռումբ: Այդ 
իսկ պատճառով Շվեյցարիայի 
չեզոքությունը գտնվում էր մի
ջազգային հարաբերությունների 
ուշադրության կենտրոնում։

Այս ենթատեքստում դիվանա
գիտական փայլուն մաներ կա
րելի է համարել հետևյալ դեպքը։

1958թ. հունիսի 12-ին Կրեմ– 
լում րեդունելություն էր Չեխոսլո– 
վակիայի նախագահ Անտոնին 
Նովոտնիի պատվին։ ճաշից հե
տո օտարերկրյա դեսպանները 
շրջապատում են Նախարարների

1 9 7 2 թ .  Տրսւնսիայում հրատարակված «Արմենի» տեդեկագի– 
րը աշխարհի ե ր և ե լի  հա յերի՝ Անաստաս Միկոթանի, Վիկտոր 
Համբարձումյսւնի, Արտեմ Ալիխանյանի, Արսւմ Խաչատրյանի, 
Անրի Թրուայսւյի, Վիլյսւմ Սարոյսւնի, Գառզուի, Գալուստ 
Գ յո ւլբե ն կ յս ւնի  և կարդինալ Ադաջանյանի կողքին նշում  է 
դիվանագետ Համազասպ Հա րությունյա նի ա նունը։ Նա դասվում 
ն Տի չե ր ի ն ի , Կարսւխանի, Կոլոնտայի, Լիտվինովի, Գրո– 
մ ի կ ո յի ,  Վինոգրադովի, Զորինի, Տրոյա նովսկու և խորհր
դային մ յ ո ւ ս  անվանի դիվանագետների շարքին։ Դժվար հ գ ե 
րագնահատել նրա մատուցած ծա ռա յութ յունները Խորհրդային 
Միության արտաքին քաղաքականությանը, միջազգային 
հարաբերություններին և դիվանագիտությանը։

Նա առաջին մեծությա ն աստղ ւր  XX դարի խորհրդային դ ի 
վանագիտության երկնակամարում։

Համազասպ Հա րություն յա նը նախատիպն ն այ ն հայ մտավո
րականների և քաղաքական գ ո ր ծի չն ե ր ի , որոնց դեռ ծ ն ե լ ո ւ  է 
հայ ժողովուրդը այս հա րյուրա մյա կում ։

խորհրդի նախագահի առաջին 
տեղակալ Աեաստաս Միկոյանին։

Նկատելով Շվեյցարիայի դես
պանին՝ նա բարձրացնում է շամ– 
պայ նի բաժակը.

- Առաջարկում եմ խմել Շվեյ
ցարիայի և նրա չեզոք քաղաքա
կանության կենացը։

Մի քանի քայլ այն կողմ կանգ
նած Համազասպյանին թվում է, 
թե սառը ջուր են լց նում վրան: 

Տառացիորեն ճաշկերույթից 
առաջ իրեն զեկուցել էին արտա
սահմանյան ռադիոլսումների 
տեսությունը, ըստ որի՝ Շվեյցա
րիայի կառավարությունը որոշել 
էր բանակը զինել ատոմային

ռումբով։ Պարզապես ֆիզիկա
պես ժամանակ չէր ունեցել ղեկա
վարությանը զեկուցել այդ մա
սին։ Եվ հիմա գործում էր «ստո
րության օրեեքր»։ ա՜մ մտքով կա
րող էր անցնել, որ Միկոյանը 
խաղարկելու էր հենց շվեյցարա
կան չեզոքության խաղաքարտը։

Աակայն շվտթմունքը տևում է| 
մի ակնթարթ։ Հարությունյանը 
Հարությունյան չէր լինի, եթե 
վայրկենական հակազդեցություն 
չունենար։

- Տեղեկություն կա, որ նրանք 
ուզում են ձեռք գցել այն զենքը,- 
Միկոյանին հայերեն հասցնում է 
ասել Հարությունյանը։

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
Ա °2

ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
2006
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Միկոյանը, մինչդեռ, այն գոր

ծի® Տէր. ոՐ չիմանար, թե ինչ Է 
ասելու և ինչպես Է ասելու։

- Այո7, - առանց դադար տալու 
շարունակում Է նա, - ես առաջար
կում եմ խմել Շվեյցարիայի և նրա 
վարած խելացի քաղաքականու
թյան կենացը։ Այն բխում Է Եվրո
պայի ժողովուրդների և շվեյցա
րական ժողովրդի շահերից։ Մենք 
հուսով ենք, որ Շվեյցարիայի չե
զոք քաղաքականությունը կմնա 
անւիոփոխ ե համոզված ենք, որ 
Շվեյցարիայի ռազմականացման 
շուրջ պտտվող լուրերը անհիմն 
են։ Դրանք կարելի Է նետել քաղա
քական բամբասանքների աղ
բարկղը, այդպես չէք, պարո՛ն դես
պան։

Դեսպան Ցենդերը կարկամե
լով սկսում Է բացատրել, որ 
լրատվական գործակալություն
ների, այդ թվում Ռոյթերի հաղոր
դագրությունը չի համապատաս
խանում իրականությանը և որ 
այդ հարցում իր կառավարության 
դիրքորոշման ե հաղորդագրու
թյան միջև մեծ տարբերություն 
կա։

Այնուհետև դեսպանը թույլ Է 
տալիս դիվանագիտական սայ
թաքում։

- Եվ հետո, մենք վտքր երկիր 
ենք. ո՞վ Է մեզ ատոմային ռումբ 
վաճառողը, - հարցնում Է նա և ան
միջապես ստանում Միկոյանի 
պատասխան հարվածր։

- Մեեք կարող ենք ձեզ վաճա
ռել այդ ռումբը, - ծիծաղում Է 
Միկոյանը։ - Բայց չեզոք Շվեյցա
րիայի ինչի՜ն Է պետք այդ ռումբը։

Հարցը կախվում Է օդում։
- Ես ընդհանրապես խորհուրդ 

չէի տա Շվեյցարիային նման զենք 
հայթայթել։ Հաշվի՜ առեք, որ եթե 
դուք այդ ռումբն ունենաք, ապա 
միջուկային տերությունների 
գլխավոր շտաբների քարտեզ
ների վրա կհայտնվի նոր կետ՝ 
պատերազմի դեպքում կսւն– 
խարգելիչ հարվածի թիրախ։ Իսկ 
դա ամենևին չի բխում Շվեյ
ցարիայի շահերից, - արդեն ա– 
ռանց ժպիտի հայտարարում է 
Միկոյանը։

Դեսպանը նկատելիորեն գու
նատվում է և շտապում հավաս
տիացնել, որ խորհրդային տեսա
կետը անհապաղ կփոխանցի իր

կառավարությանը։
- Եվ ճիշտ կանեք, - քաջալերա

կան տոնով նկատում է Միկոյա
նը։ - Հայտնեք Ձեր կառավստու– 
թյանր, որ Խորհրդային Միությու
նը բարձր է գնահատում Շվեյցա
րիայի չեզոքությունը։ Ավստրի
այի հետ Պետական պայմանա
գրի ստորագրման ժամանակ 
մենք առաջարկեցինք հիմք վերց
նել Շվեյցարիայի չեզոքության 
մոդելը։ Հիմա ինչ, ասենք, որ 
Ավստրիայի չեզոքությունր շվեյ
ցարականին նման չէ։ Այդպես չի 
լինում։

Հետագայում, երբ Շվեյցա
րիան վերջնականապես հրաժար
վեց միջուկային հավակնությու
նից, դեսպանր հայտնեց Հարու
թյունյանին, որ այդ որոշումն 
ընդունելու վրա որոշակի ազդե
ցություն է ունեցել Անաստաս 
Միկոյանի՝ Կրեմլում արած հայ
տարարությունը։ Զուր չէ ասված, 
որ Միկոյանը Խորհրդային Միու
թյան ամենաճկուն դիվանագետն 
էր։

Համազասպ Հովակիմի Հա
րությունյանը ծնվել է 1902թ. հոկ
տեմբերի 14-ին Բաքվում։ 1922թ. 
կառավարության նախագահ

Ալեքսանդր Մյասնիկյանի հրա
վերով գալիս է Երևան և նշանակ
վում կոմերիտմիության կենտ
կոմի ագիտացիայի և պրոպա
գանդայի բաժնի վարիչ, ընտըր– 
վում բյուրոյի անդամ։ Նրա երաշ
խավորությամբ ընդունվում և 
փայլուն ավարտում է Մոսկվայի 
պետհամալսարանի միջազգային 
բաժինը, իսկ հետո ԱՍՆ-ի Մի– 
նեսոտայի համալսարանը։

Պատերազմի առաջին օրից 
կամավոր մեկնում է ռազմաճա
կատ, բայց շուտով հետ է կանչ
վում և նշանակվում նույն ինստի
տուտի տնօրեն։ Երկրին պետք 
էին շնորհալի գիտնականները։

1942թ. Հարությունյանին 
շնորհվում է տնտեսագիտության 
դոկտորի աստիճան, այնուհետև՝ 
քաղաքատնտեսության պրոֆե
սորի կոչում։

Գիտնականի գրիչն արգասա
վոր էր, կազմակերպչական եռան
դը՝ անդադրում։ 1940թ. նա ակա
դեմիկոս Մարկուսի համահեդի– 
նակությամբ և խմբագրությամբ 
լույս է ընծայում «Խորհրդային 
էկոնոմիկայի զարգացումը (1917– 
1940 թթ.)» հիմնարար աշխա
տությունը։ Այն երկար տարիներ 
համարվում էր բուհերի միակՒ
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ՀՈհՄԱՆԻՏԱՐ
►ուսումնական ձեռնարկը։

Միայն մինչև պատերազմը 
Հարությունյանի հրատարակած 
աշխատությունների թիվը անց
նում է 40-ից, որոնցում համակող
մանի վերլուծվում են համաշխար
հային տնտեսական ճգնաժամի, 
խորհրդային և արտասահման
յան երկրների տնտեսության հրա
տապ խնդիրները։ 1963թ. մինչև 
կյանքի վերջը նա համատեղու
թյան կարգով Մոսկվայի պետա
կան համալսարանում դասավաե– 
դել է միջազգային տնտեսություն։ 
Պրոֆեսոր Հարությունյանը պատ
րաստել է տասնյակ գիտնական
ների, որոնք նրա ղեկավարու
թյամբ դարձել են գիւրաթյան թեկ
նածուներ և ղոկտորեեր։ Նրա 
նախկին աշակերտների մեջ կան 
ակադեմիկոսներ։

Այսպիսով՝ մինչև արտգործ– 
նախարարություն տեղափոխվե
լը Հարությունյանը միջազգային 
ճանաչում գտած գիտնական էր, 
ինչը մեծապես նպաստելու էր նրա 
հետագա դիվանագիտական գոր
ծունեությանը։

1943թ. Մոլարովը նրան հրա
վիրում է աշխատանքի արտգործ– 
նախարարություն։

Մոլոտովի ցուցումով նա 
ստեղծում և ղեկավարում է Մի
ջազգային տնտեսագիտական 
կազմակերպությունների բաժի
նը, իսկ միջազգային հարաբերու
թյուններում նրա բեմելր կայա

նում է Հոթ Սփրինքսում (ԱՍՆ)՝ 
գյուղատնտեսության և պարենա
յին հարցերին նվիրված համաժո
ղովում։

1944թ. Հարությունյանին 
վստահվում է կարևոր դիվանա
գիտական առաքելություն՝ 
ներկայացնել ԽՍՀՄ-ը Բրետոն– 
Վուդսի համաժողովում։ Մերձ– 
վաշինգտոնյան այդ վւոքրիկ քա
ղաքում հիմնադրվեց Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամը և 
ընդունվեց Վերակառուցման և 
զարգացման միջազգային բանկի 
ստեղծման նախագիծը։

Երկրորդ աշխարհամարտի 
տարիներին Հարությունյանը 
գործուն մասնակցություն է ունե
նում լենդ-լիզի բանակցային 
գործընթացներին։

Հարությունյանը հայազգի 
միակ դիվանագետն է, որը 
մասնակցել է Յալթայի և Պոտս– 
դամի գագաթնաժողովներին։

1945 թ. ստեղծվեց Արտաքին 
գործերի նախարարների խոր
հուրդ։ Հարությունյանր խորհրդի 
մոսկովյան պատվիրակության 
անդամներից մեկն էր, իսկ նույն 
տարվա հունիսին Սան-Ֆրան– 
ցիսկոյում ստորագրվեց ՄԱԿ-ի 
հիմնադրման փաստաթուղթը։ 
Այն ստորագրած ԽՍՀՄ-ի հինգ 
ներկայացուցիչներից մեկը Հա
մազասպ Հարությունյանն էր։

Սան-Ֆրանցիսկոյից հեգա Հա

րությունյանն ավելի քան տասը 
տարի մասնակցում էր ՍԱԿ-ի 
Գլխավոր ասամբլեայի բոլոր 
նստաշրջաններին, Փարիզի խա
ղաղության համաժողովին։ Նա 
բազմիցս գլխավորել է խորհըր– 
դային պատվիրակությունները 
միջազգային համաժողովներում՝ 
հանդես զալով միջազգային քա
ղաքականության, տնտեսական և 
սոցիալական խորքային խնդիր
ների վերաբերյալ փայլուն ելույթ
ներով։

Հարությունյանը նշանակվում 
է ՍԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսա
կան հանձնաժողովի (ԵՏՀ) խոր– 
հըրդային պատվիրակության ղե
կավար՝ զուգահեռաբար մաս
նակցելով ՍԱԿ-ի բոլոր մասնա
գիտացված տնտեսագիտական 
կառույ ցների աշխատանքներին։

Նա՝ որպես ԽՍՀՍ-ի ներկա
յացուցիչ, երկար տարիներ բե
ղուն գործունեություն է ծավալում 
Աշխատանքի միջազգային կազ
մակերպությունում (ԱՍԿ), 
նստավայրը՝ ժնև։

Դիվանագիտական ակադեմի
այի նախկին ռեկտոր, ակադեմի
կոս Ս. Տիխվիեսկին, որր Հարու
թյունյանի հետ համատեղ աշխա
տել էր ՍԱԿ-ում, այսպես է հիշում 
նրան։ «...Հիացմունք էին պատ
ճառում այն հատկությունները, 
որոնցով այնպես շռայլ ու կա
տարյալ օժտված էր Համո 
Ակիմովիչը. անգլերեն և ֆրանսե
րեն լեզուների փայլուն իմացու
թյուն, բանավիճելու շնորհք, 
առարկայի իմացություն, արտա
կարգ հիշողություն»։ «Դիվանա
գիտական դժվարագույն մարտե
րից նա բազմիցս դուրս է եկել 
հաղթանակով շնորհիվ իր բա
նիմացության, մեծ կուլտուրայի և 
մանավանդ հայ և այլ ժողո– 
վուրդների բանահյուսության 
իմացության և, իհարկե, անձնա
կան հմայքի»։

Ավարտելով ծառայության 
այդ շրջանը՝ Հարությունյանը 
նշանակվում է 1-ին Եվրոպական 
բաժնի վարիչ և դառնում ԱԳՆ 
կոլեգիայի անդամ՝ զբաղվելով 
եվրոպական երկրների հետ երկ
կողմ հարաբերություններով։

«Փայլուն տնտեսագետ՝ դիվա
նագիտական կորպուսում և փայ
լուն դիվանագետ՝ տնտեսա–



^ՈհՄԱՆհՏԱՐ
գետների մեջ»,– այսպես էր գնա
հատում երան երկրի ղեկավա
րությունը։

Հարությունյանը Կանադա 
եկավ «սառը պատերազմի» ամե– 
նալարված տարիներին։ Պետա
կան շրջաններում և դիվանա
գիտական կորպուսում ծայր են 
առնում լուրեր, որ «նոր դեսպանը 
այնքան էլ նման չէ մյուս ռուսնե
րին»։ Նա ավելի շուտ հիշեցնում է 
ֆրանսիական արիստոկրատի, 
տիրապետում է անգլերեն, ֆրան
սերեն ե գերմաներեն լեզուներին, 
բարեկիրթ է, համակրելի, հագ
նում է անթերի կոստյումներ, կինը 
երիտասարդ է և գեղեցիկ, եր
կուսն էլ՝ արվեստներ սիրող և 
գնահատող։ Այդ բարեմասնու
թյուններին ավելանում էր այն 
կարևոր հանգսւմանքր, որ նոր 
դեսպանը միջազգային համբավ 
ունեցող գիտնական էր։

Հարությունյանը՝ որպես դի
վանագետ, ուներ մի մեծ առավե
լություն։ Նա «բաց» էր զանգվա
ծային լրատվական միջոցների 
առաջ, ինչը չէր կարելի ասել 
խորհրդային շատ դեսպանների 
մասին։ Նա հայտնություն էր Կա
նադայի լրագրողների համար իր 
ինքնատիպությամբ, ազգային 
ուրույն նկարագրով և կուլտուրա
յով։ Իսկ հրապարակային ելույթ– 
ներր համալսարաններում, գի
տական հիմնարկներում, գործա
րար սւկումբներում և այլուր նրան 
մեծ համբավ և հեղինակություն 
բերեցին։ Հարությունյանը մեծ 
էրուդիցիայի տեր փայլուն հռե
տոր էր և կրքոտ բանավիճող։

Կանադացիների համար նա 
հայտնություն էր նաև որպես 
արվեստների խորը գիտակ։ 
Հարությունյանը պատկանում էր 
դիվանագետների այն սերնդին, 
որոնք մշակութային գործունեու– 
թյունր դիտում էին լայն քաղաքա
կան համատեքստում։ Նրա մոտե
ցումը արվեստներին չէր սկսվում 
և չէր վերջանում ի պաշտոնե ու 
նրա սահմաններում։ Նուրբ, տա
րիներ շարունակ հղկված ճաշա
կը, արվեստների՝ մասեագխՐա՜ 
կանի հասնող ընկալումը նրա 
էության բնական մասն էին կազ
մում։ Քաջատեղյակ էր հայկա
կան, ռուսական և համաշխար

հային գրականությանը։
Հարությունյանի մահվան առի

թով անվանի ռեժիսոր Եվգենի 
Սիմոնովն ասել է. «Նրա մահը մեծ 
կորուստ էր ոչ միայ ե Խորհրդային 
Միության դիվանագիտության, 
այլև խորհրդային արվեստի 
համար։ Նա գեղանկարչության, 
երաժշտության, թատրոնի ներ
հուն գիտակ էր, խորը գնահա
տող»։

Իսկ ի՞նչ տվեց Հարությունյա
նը ԽՍՀՄ - Կանադա հարաբերու
թյուններին։

Կանադան Խորհրդային Միու
թյան բարեկամր չդարձավ և չէր էլ 
դառնա, սակայն նրա ջանքերով 
երկկողմ հարաբերություններում 
նկատելի դրական տեղաշարժեր 
եղան, և ամենակարևորը, Օտտա– 
վան չբռնեց մարտնչող հակախոր
հրդային դիրքորոշում։ Խորհըր– 
դային Միության համար նա Կա
նադան երկրորդական երկրից 
դարձրեց առաջնային։

Հարությունյանին Կանադան 
ընդունեց թշնաբար և կասկա
ծանքով՝ որպես «չարյաց երկրի» 
առաքյալի, սակայն բաժանվեց 
նրանից, ինչպես բաժանվում են 
բարեկամից։ Նրա՝ երկրից մեկ
նելու կապակցությամբ «Դեսպա
նը Կանւսդայում շատ բարեկամ
ներ ունի» վերտառությամբ հոդ
վածում «Ուշ Օէէ&̂ Յ. Շւէւշշո»–ը 
գրում Է. «Նորին գերազանցու
թյուն Համազասպ Հ. Հարություն
յանը շաբաթվա վերջին մեկնում Է 
Մոսկվա։ Նա ականավոր դես
պան Էր։ Բազմաթիվ կանադացի– 
ներ, որոնք նույնիսկ մահվան դեմ 
հանդիման չէին պաշտպանի այն 
դրույթները, ինչր դավանում էր 
պրն. Հարությունյանը, ափսոսում 
են, որ նա հեռանում է երկրից, 
քանզի նա իր հետ Օտտավա 
բերեց հումորի կենդանի զգացում 
և կանադական առօրեական 
կյանքի մեկնաբանման փայլուն 
շնորհք»։ Դեսպանին այսպես 
բնութագրելուց հետո թերթը փաս
տում է. «Նա բարիդրացիորեն 
տրամադրված հայ մարդ էր»։

Հարությունյանը երևույթ էր 
դիվանագիտության մեջ, և հարկ է 
փորձել իմաստավորել այդ 
տաղանդավոր ու ոչ սովորական 
հայ գործչի ստեղծագործական և

քաղաքական ուղու տրամաբա
նությունն ու փիլիոփայություեը։

Նրա ոչ խորհրդային ինտելեկ
տը, զուգորդվելով ժառանգաբա– 
եորեն առկա տաղանդներին, 
օժտում էր նրան քաղաքական 
երևույթները օբյեկտիվ գնահա
տելու ունակությամբ, անկախ և 
ինքնուրույն մտածողությամբ, 
սեփական սկզբունքներր պաշտ– 
պանելու համարձակությամբ, 
հաճախ ի վնաս իրեն։ Քիչ 
դիվանագետներ կան, որոնք 
կարող են թույլ տալ իրենց նման 
«շռայլություն»։ Ոչ, խոսքը չի 
վերաբերում լոյալության բացա
կայությանը կամ ծառայողական 
պարտականություններում թե
րանալուն։ Այդ դեպքում նա 
ընդամենը կլիներ այլախոհ։ 
Մինչդեռ Հարությունյանր ժամա
նակի և համակարգի ծնունդ էր, 
նրա հավատավորն ու անմնա
ցորդ նվիրյալը։

Պարզապես, Հարությունյանը 
երբեք չի վախեցել ղեկավարու
թյանն ասել այն, ինչր այդ 
ղեկավարությունը չէր ուզի լսել, 
ինչը հաճելի չէր նրա ականջին։ 
Իսկ ԱԳՆ-ի նման պահպանողա
կան կառույցի համար, այն էլ այն 
տարիներին, դա պարզապես 
հերձված էր։ Այս բոլորով հան
դերձ նա հեղինակություն էր 
Խորհրդային Միությունում և 
վայելում էր ամենաբարձր ղեկա
վարության հարգանքր։ Երբ 50– 
ակաեեերի սկզբին քննարկվում 
էր Հարությունյանի՝ Հայաստանի 
Կենտկոմի առաջին քարտուղար 
նշանակելու հարցը, Ստալիեը 
մերժում է Քաղբյուրոյի առաջար
կը՝ ասելով. "Օո օաատօւս յւար– 
տօ 6 ^ 6 1  ք\հտւ ձյատտաւ".

Համազասպ Հարությունյանը 
պատկանում էր մարդկային էակի 
այն տեսակին, որի մեջ սերը 
հայրենիքի նկատմամբ սկիզբ է 
առնում ժառաեգաբանակաե 
խորքերից։ Դժվար է գտնել 50-60֊ 
ական թվականների հայաստա– 
եյաե հայտեի դեմքերից մեկին, 
որը չիմանար Մոսկվայի Կուտու– 
զովի պողոտայի 37 շենքի >4172 
բնակարանը։ Հարությունյան
ների հյուրընկալ օջախը դարձել 
էր Մոսկվայի և Երևանի քաղա
քական գործիչների, մտավորա–^



^ՈհՄԱՆԻՏԱՐ
►կւսնների և արվեստի մարդկանց 
հանդիպավայրը, Հայաստանի 
մշակույթի մի տեսակ տուն՝ սրա 
պաշտոնական բացակայության 
պայմաններում։

Այստեղ Հայաստանից եկած 
հյուրերն առիթ էին ունենում 
հանդիպելու Միկոյանի, Բաղ– 
րամյանի, Խաչատրյանի, Իսա– 
կովի, մարշալ Բաբաջանյանի, 
Պավել Լիսիցյանի, Կարո Հալա– 
բյանի,ՍաբենՔոչարյանի, ակա
դեմիկոս Եեիկոլոպյանի, Առնո 
Բաբաջանյանի, քանդակագործ 
Նիկողոսյանի, նկարչուհի Ասլա– 
մսպյսւնի ե ուրիշ երևելի մոսկվա– 
բնակեերիհետ։

Հարությունյանի կապերը հայ - 
րենիքի հետ նոր բովանդակու
թյուն և ուղղվածություն ստա
ցան, երբ նա 1953թ.՝ 30 տարի 
ընդմիջումից հետո, կրկին այցե
լեց Հայաստան։ Այցելությունը 
բեկումնային եղավ նրա կյանքում 
բոլոր իմաստներով։

Մոսկվայից ժամանած պատ
վավոր հյուրին Երևանում բեղու
նում են, ինչպես որ հարկն է՝ 
պաշտոնական հրավերներ, հան
դիպումներ, այցելություեներ։

Երևանի հախ
ճապակու գոր– 
ծա բա նում 
նրան ընծա
յում են իրենց 
արտադրած 
սավւորր, որը 
դիվա նա գե
տին է հանձ
նում գլխավոր 
ինժեներ Անա

հիտ Թումաեյաեը՝ հանճարեղ 
պոետի թոռնուհին։ Դեռատի կնոջ 
գեղեցկությունը ցնցում է Հարու
թյունյանին։ Շատ չանցած Անա– 
հիտր տեղափոխվում է Մոսկվա և 
նրանք ամուսնանում են։

Անահիտ Մուշեղովնան հիմա 
էլ է բնակվում Կուտուգովի 
պողոտայի բնակարանում, բայց 
աստում է Համո Ակիմովիչի հետ 
կապված մեծ սիրո և մեծ կյանքի 
հիշողություններով։

Երևանում Հարությունյանը 
տեղեկանում է մեծ բանաստեղծի 
ընտանեկան ողբերգությանը, այն 
մասին, որ 1937թ. նրա երեք 
որդիները՝ Հսւմլիկը, Արեգը և Մու
շեղը, բռնաճնշվել և գնդակա
հարվել են ԽՍՀՄ-ի տարբեր 
բանտերում։ Վերադառնալով 
Մոսկվա՝ նա դիմում է երկրի 
գլխավոր դատախազ Ռուդեն– 
կոյին՝ Թումանյանների գործը 
վերանայելու խնդրանքով։ Այն 
կարճվում է, և զոհերն արդարաց
վում են։

Հարությունյանին սիրում ու 
գնահատում էին Ավետիք Իսա– 
հակյանը, Մարիետա Շսւհին– 
յանը, Արամ Խաչատրյանը և 
հատկապես Մարտիրոս Սարյա– 
նը։ Վարպետը նրան համարում էր 
«իդեալական», «հազվագյուտ 
մարդ», իսկ աշխարհահռչակ 
կոմպոզիտորը՝ «արտակարգ 
մարդ»։ Ինքը՝ Հարությունյանը, 
ուղղակի գերված էր սարյա– 
նական արվեստով, ուներ մեծ 
նկարչի կտավների հարուստ 
հավաքածու, այդ թվում այնպիսի 
գլուխգործոցներ, ինչպիսիք եե

«Քայլող կինը» (գտնվում է 
Սարյանի պատկերասրահում), 
«Կարմիր ձին», «Ջրհորի մոտ»։

Հարությունյանի կապը Հա
յաստանի և հայաստանցիների 
հետ, ինչպես նաև նրա հայրենա
սիրական մղումները նոր ձև և 
բովանդակություն եե ստանում 
60-ականի երկրորդ կեսին, ինչը 
որոշակի բացասական հետևանք 
էր ունենալու նրա հետագա դիվա
նագիտական առաջընթացի հա
մար։

Մոսկվայում սովորող մի 
խումբ հայ հայրենասեր երիտա
սարդներ, այդ թվում Հայաստանի 
նախկին վարչապետ, ԱԺՄ կու–

ՉԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿՈՐԾԱՆԱՐԱՐ է.
ԱՅԴ ԶԳԱՅՈՒՄԸ 
ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ Հ Ի Ն Գ  
ԽՈՐՀՈՒՐԴ*

Եթե մարդր շատ հոգնած է կամ ենթակա է 
սթրեսի, ապա, օրինակ, հարևանների ձեռնարկած 
վերանորոգումը հենց այն ժամանակ, երբ նա 
վերադառնում է աշխատանքից, կարող է դառնալ 
համբերության բաժակը լցնող վերջին կաթիլը։ Եվ 
մարդու մեջ գլուխ է բարձրացնում չարությունը, 
որր, ինչպես հայտնի է, վատ խորհրդատու է։ Ուստի

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
Ա °2 V

հոգեբանները խորհուրդ են տա
փս պայքարել չարության՝ որպես 
լիովին ավելորդ, ավելին" կործա
նարար զգացմունքի դեմ։ Նախ և 
առաջ պետք է հասկանալ, թե որն 
է չարության պատճառը։

Երբեմն չարաթյունր կապվում 
է սովորության հետ։ Եթե մարդր 
մեծացել է այնպիսի միջավայ
րում, որտեղ չարությունը որևէ 
զանցանքի նորմալ հակազդեցու
թյունն է, ապա այդ մարդու հա
կազդեցությունն էլ կլինի նույնր։ 
Չարություն կարող է առաջացնել 
վախր կամ հոգեկան ցնցումր։ Այս 
դեպքում չարությունր հանդես է

ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
2006



^ՈհՄԱՆհՏԱՐ
սակցության նախագահ Վազգեն 
Մանուկյանը կապ են հաստա
տում դիվանագետի հետ։ Հարց
նում են նրա կարծիքը՝ թուրքա
կան դեսպանության առաջ ապ
րիլի 24-ին բողոքի ցույց կազմա
կերպելու մասին։ Հարությու
նյանը հավանություն է տափս։

Այնուհետև նա տառացիորեն 
զբաղվում է Մոսկվայում սովորող 
ուսանողների քաղաքական և 
հոգևոր դաստիարակությամբ։ 
Ծանոթացնում է դիվանագիտու
թյան հիմունքներին, մինչև ան
գամ տալիս արարողակարգի 
դասեր, ինչպես օգտվել սեղանի 
սպասքից, ինչպես ուտել, ինչպես 
խմել և այլն։ Սակայն ավելի կա
րևոր էր Հարությունյանի ազդե– 
ցությունր երիտասարդների աշ– 
խարհըմբռնման ձևավորման 
վրա։

Հարությունյանը նրանց հանձ
նարարում է մասնագիտական 
գրականություն՝ փիլիսոփայու
թյան, միջազգային հարաբերու
թյունների, տնտեսագիտության, 
գաղափարախոսության, արտա
քին հետախուզության հարցերի 
վերաբերյալ, քննարկում և վերլու
ծում երանց կարդացածր։

«Քաղաքականությունը, ինչ
պես նաև դիվանագիտությունը 
լուրջ գիտություն են, արվեստ, 
որոնց տիրապետելու համար 
հարկ է տքնաջան և համալիր 
ուսուցում։ Դա կօգնի ձեզ հաղոր
դակցվելու այլ ժողովուրդեերի և 
պետությունների հետ, հասու 
լինելու նրանց մտածելակերպր, 
լեզուն, բարքերն ու սովորույթ– 
ները ըմռնելու գաղտնիքներին»,-

ասում է դիվանագետը։
Նա աշխատում է թուրքերի 

նկատմամբ ատելություն տածող, 
ծայրահեղ ազգայանական հովե
րով տարված երիտասարդների 
վրեժխնդրության ներուժին հա
ղորդել այլ ուղղվածություն։ Բա
ցատրում է, որ քաղաքականու
թյամբ զբաղվել չի նշանակում 
բարիկադներ կանգնեցնելով՝ հե
ղափոխություն սկսել։ Մինչև ուղն 
ու ծուծը լինելով հայրենասեր՝ Հա
րությունյանը մերժում է ագրեսիվ, 
ջղագրգիռ քաղաքականությունը 
և Հայաստանի ապագան տես
նում նրա ժողովրդի համակող
մանի տնտեսական և հոգևոր 
զարգացման, եվրոպական քա
ղաքակրթությանը և համաշխար
հային հանրությանր նրա սեր
տաճման մեջ։

1967թ. Հարությունյանը հան
դես է զալիս Մոսկվայի պետական 
համալսարանում կազմակերպ
ված բազմամարդ հայկական երե
կոյին, իսկ ամեն անգամ Երևան 
այցելելիս՝ «Հայ մշակույթի ա– 
կումբի» (հետագայում այն հիմք 
հանդիսացավ «Ղարաբաղ» կոմի
տեի համար) կազմակերպած մի
ջոցառումներին։

Նա վերջին անգամ լինում է 
Երևանում Թ-ումաեյանի ծննդյան 
1 0 0-ամյակի տոնակատարության 
առթիվ։ Այդ օրերին նա պատ
գամում է իր երիտասարդ բարե
կամներին. «Պահպանե՜ք երեք կա
ռույց՝ Սուրբ էջմիածինը, Գիտու
թյունների ակադեմիան և 
Սփյուռքահայության կոմիտեն»։

Որքան էլ բարձր լիներ Հարու
թյունյանի հեղինակությունը,

ազգային հարցում նրա «մոլորու
թյունը» չներվեց։ Նա ոտնձգու
թյուն էր թույլ տվել սրբության 
սրբոցի նկատմամբ։ Հետևանքը 
եղավ այն, որ Բելգիայում դես
պան նշանակվելու փոխարեն, 
ինչը քննարկվում էր, դարձավ 
ԱԳՆ-ի Արտաքին միջոցառումնե
րի պլանավորման գլխավոր վար
չության գլխավոր խորհրդական։ 
Շատ դիվանագետներ կերազեին 
ունենալ նման պաշտոն, բայց այն 
խիստ անձուկ էր Հարությունյանի 
համար։

Սխալված չենք փնի, եթե ա– 
սենք, որ ազգային պատկանե
լությունից բացի՝Հարություեյանը 
շատ խելոք էր, շատ ազնիվ, շատ 
մարդկային՝ քաղաքական-դիվա– 
եսւգիտակաե Օլիմպոսին հասնե
լու համար։ Նա ուներ իր հավատո 
հանգանակը և անձնական արժա– 
նապատվությունր, որ երբեք 
չկորցրեց։ Չկորցրեց նաև ազգա
յին դեմքր։ Սնաց անաղարտ 
մինչև վերջ։

Ականավոր դիվանագետի, 
մեծ հայրենասերի և քաղաքացու 
սիրտր դադարեց բաբախելուց 
1972-ի ապրիլի 2-ին։ Նա թաղված 
է Նովոդևիչի գերեզմանոցում՝ 
Նիկիտա եյրուշչովի շիրմից ոչ 
հեռու։

Համազասպ Հարությունյանի 
ծննդյան 1 0 0-ամյակը նշվեց բա
րեկամական նեղ շրջանակում, 
Կուտուզովի պողոտայի իր բնա
կարանում։

«Իսկ Հայաստանում ոչ ոք 
չհիշեց նրան», - ասաց Հարու
թյունյանի ութսունվեցամյա այ
րին։*

գափս պաշտպանական հակա
զդեցության դերում։

Այդ բացասական զգացումը 
սանձելու համար հոգեբանները 
խորհուրդ են տափս հետևյալը.

1. Շն չե՜ք համաչափ։ Երբ 
գզում եք, որ կորցնում եք վե– 
րահսկողություեր ձեր նկատ
մամբ, ձեր զարկերակն արագա
նում է, սկսում եք ավելի արագ 
շնչել, արյան շրջանառությունն 
արագանում է։ Համաչափ շեչսւ– 
ռությունր կարող է օգնել ձեզ 
կարգի գալ։

2. Փորձե՜ք ասել ինքներդ 
ձեզ. «Ես կարող եմ հաղթահարել

չարությունս։ Զայրույթի պահին մարդիկ այն չեն 
ասում, ինչ մտածում եե»։

3. Զանգահարե՜ք բարեկամին և պատմե՜ք, թե 
ինչն է ձեզ զայրացնում։ Եթե որևէ մեկը լսի ձեզ և 
վարձի հասկանալ, ապա կթեթևանաք։

4. Ստովի պատկերացրե՜ք ձեր հետագա 
գործողությունների և ասելիքի ծրագիրը։ Երբ մարդ 
զայրանում է, ապա նրա մտքերն ու գործողություն
ները ինքնաբերաբար են ընթանում։ Կազմելով 
ծրագիր՝դուք կարող եք վերահըսկել ձեր զայրույթը։

5. Երբ զգում եք, որ ձեզ զայրացրել են, ապա 
վարձե՜ք խուսափել ոգեփց խմիչք օգտագործելուց։ 
Ալկոհոլը կարող է հրահրել ձեր զայրույթր, և այդ 
դեպքում շատ ավելի բարդ կլինի խաղաղվելը։

*հէէբ։//\™™.աշսէ3.ու/ո6»տ/շւէւօ1661084.հէա1.
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Հ ո ղ ա շ ո ւկ  գուԱ ա շխ ա րհ

Ա նկեղծությունը արվեստի 
երկի իսկությունը բացա– 
հայտող լույսե է, արվես

տագետի զգացական ներքինի 
մաքրության հայելին։ Ոչ որդե
գրված ոճաձեերը, ո՜չ թեմաների 
նշանակալիությունն ու պրոֆե
սիոնալ վարպետությունը չեն կա
րող գեղարվեստական արժեքի 
չափանիշ լինել, եթե ստեղծա– 
զործուլի զգացմունքներն ու ասե
լիքը կենդանի, խոսուն դրսևորում 
չեն գտնում։

Մինչև վերջ անկեղծ, իր «ես»–ի 
հանդեպ աներեր հավատարմու
թյամբ է հատկանշվում եկարչուհի 
Լավի նիւս Բաժրեուկ-Մելիքյանի 
արվեստը։ Նա չի ծավալվում փի
լիսոփայական ընդհանրացում
ների մեջ, չի դիմում բարդ թեմա
ների։ Պարզապես նկարում է այն, 
ինչ տեսնում է շուրջը, ինչը հու
զում է իրեն։ Մտավախություն չու
նի շեշտելու բնորդի կամ առար
կայի բնական ձեր, նմանությունը։ 
«Եթե նման չլինի, ասում էր նա, -

ւ Լ Բ ա ժ բեո ւկ -Մ ելի ք յա նը  և Մինասը 
Սարյանի ա րվես տ ա ն ոցում

ուրեմն ես չեմ սիրել բնորդին»...
Լավիեիան ծնվել է Թիֆլիսում։ 

Ականավոր գեղանկարիչ Ալեք
սանդր Բաժբեուկ-Մելիքյաեե իր 
անդրանիկ աղջնակին կոչել է 
Տիցիաեի դստեր անունով։ Լավի– 
նիան 1935-ին տեղափոխվել է 
Երևան։ 1941–44թթ. սովորել է 
Երևանի գեղարվեստի ուսումնա
րանում, իսկ 1951թ. ավարտել է 
Մոսկվայի Սուրիկովի անվան պե
տական ինստիտուտը։ Այնու
հետև իր կենսախինդ, եռանդուն 
խառնվածքին հատուկ ոգևորու
թյամբ նվիրվել է հայրենի բնու
թյան ու գյուղաշխարհի պատկեր– 
մաեր։ Ավելի ուշ եկարչուհին հակ– 
վել է դեպի դիմանկարն ու նա
տյուրմորտը և այդ ժանրերում հա
սել իր ինքնատիպությունը հաս
տատող լավագույն արդյունքի։

Լավինիայի ուրույն նկարչա
կան լեզուն իր ճանաչումն ու հաս– 
տատումը գտավ 1962թ. կազմա
կերպված «Հինգի»՝ մեր արվես
տում շրջադարձային դեր ունե
ցած ցուցահանդեսում։ Նրա ան
հատականությունը բարձր գնա
հատվեց Մոսկվայում (1970թ. 
ստացավ ոսկե մեդալ), իտալա
կան Բոլոնիա և Բարի քաղաք
ներում, 1975թ. կայացած «Սւսր– 
յաեր և 13 հայ նկարիչներ» 
ցուցահանդեսում, ապա 1979թ.՝ 
երևաեյաե անհատական ցուցա
հանդեսում։ Այս հաջողություննե
րը Լավինիային արժանացրին 
Հայաստանի ժողովրդական 
նկարչի կոչման (1983), ավելի ուշ 
նա ընտրվեց Ոուսաստաեի Դաշ
նության Գեղարվեստի ակադե
միայի իսկական անդամ։

Լավինիայի արվեստը՝ նկար
չության իրապաշտական սկըզ–

բունքներին խարսխված, անընդ
հատ վերելք է ապրել, բյուրե
ղացել։ Նրա վրձինը սնվել է հայ
րենի բնությունից։ Որպես ցայ
տուն հատկանիշ՝ նշենք, որ իր 
նախասիրած մուգ կարմիրր, կա
նաչը, կապտավուն գույները հան
դես են գալիս երանգային ընդհա
նուր մթնոլորտին ներդաշնակ 
զուսպ, հողեղեն հնչողությամբ:

Հոգի աշխատավորների ասես 
ժայռեղեն դեմքերի, տապից այր
ված մաշկերի, գեղջուկ կանանց 
ակնապիշ հայացքների, նրանց 
զգեստների, գլխաշորերի, ինչպես 
և գյուղական կենցաղի առարկա
ների նկատմամբ Լավինիան ցու
ցաբերում է գեղապաշտի վերա
բերմունք, ավանդականը արդիա– 
շունչ մեկնելու նուրբ ճաշակ։

Պատկերը գեղանկարային 
կենսառողջ ձևերով մարմնա
վորելու և գծային կայտառ ռիթ
մերի միջոցով ներքին շարժում 
ստեղծելու նույն սկզբունքն է իշ
խում նաև բնանկարներում։ Տե
սարանի ներշնչած ոգևորիչ տպա
վորության մասին է խոսում լայն 
վրձնաքսվածքով, տաք, ինտեն
սիվ դեղիններով ու դարչնագույ
նով լուծված բնանկարների երվւ– 
եագիրը։

Սևանի ափերի մերկացած, 
ծաղկեփնջի նմանող ժայռերի
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խումբը, Գեւրաշեեի մամռակա– 
լսւծ խաչքարերն իրենց իմաստուն 
լռությամբ բացահայտում են 
նկարչուհու տարերքը։ Բնության 
գրկում Լավինիան «գտնում է» իր 
հոգուն արձագանքող մոտիվներ՝ 
դիտողին հաղորդելով խստա
շունչ բնավայրի իր անմիջական, 
կրքոտ, բանաստեղծական րնկա– 
լումը։

Եթե ստեղծագործության ա– 
ռաջին շրջանում Լավինիան առա
վելաբար հետևում էր բնաշխար
հի կանչին, մեկնում Զովուեի, 
Մռավյաե, Սևան, Գետաշեե,

ապա վերջին տասնամյակներին 
բնությունը փոխարինեց արվես
տանոցով, ուր նկարչուհիե, իր 
պաշտելի առարկաներով շրջա
պատված, իրեն պակաս երջանիկ 
չէր զգում։ Այստեղ նա նոր ոգևո
րություն էր ապրում ու նոր գեղեց
կություններ արարում։ Այդ գե
ղեցկությունները նաև արվեստա
գետ բարեկամների դիմանկար
ներն ու իր ինքնանկարներն էին, 
որոնցում՝ չշեղվելով իր ստեղծա
գործական հավատամքից, որսա
լով մտավորական մարդու՝ ար
վեստագետի, մշակութային գործ

չի, հոգևոր արժանիքներր, ներ
կայացնում էր նրանց որպես 
երկրի էությունից անբաժան մա
սունք ...

Տաղանդաշատ նկարչուհուն 
անչափ սիրեփ, արվեստի խոր
հուրդ պարփակող պարզ առար
կաներից են ծնվել նրա ստեղծա
գործության բարձրակետը կազ
մող տասնյակ նատյուրմորտնե
րը։ Կտավների գունային յուրօրի
նակ, թավշային հնչողության հետ 
նույնքան եզակի են առարկա
ների՝ նախշազարդ աիռոցեերի (ի 
դեպ դրանք ինքն է կարել), արձափ
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►նիկների,ամանեղենի, խեցիների, 
ծաղիկների, պտուղների մատուց
ման լավինիանական հղացում
ները։ Իրար մերված, ասես շուրջ
պար բռնած այդ առարկաների 
կենտրոնում որպես առանցք՝ հա
ճախ կրոնական բնույթի քանդակ՝ 
հրեշտակ է հայտնվում, մի պարա
գա, որ նատյուրմորտների մթնո
լորտն օժտում է ազնվական հան
դիսավորությամբ...

Պատկերների որքան իրա
կան, նյութեղեն, նույնքան էլ պայ
մանական, զուտ գեղանկարչա
կան լուծումն է կաշառում դիտո
ղին։ Իրերր մարգարիտների

նման հրամցնելով՝ Լավինիան իր 
երկերը վերածում է գեղեցիկի 
ձոներգի։ Դիտում ու ակամա 
մտորում ես կյանքի ու արվեստի 
փոխհարաբերության մասին։ Ար
վեստը հենց կյանքն է։ Եվ կյանքը, 
շնորհիվ զունագծայիե տոնական 
հեչողությաե, կտավի վրա 
հրճվանք, ցնծություն էապրում։

Երկու հիմնական ակունքից է 
ներշնչվել Լավինիան։ Իր հոր 
արվեստի հետ նրան կապում է 
բնորդով խանդավառվելն ու զգա
ցումի անմիջական բռնկումը, իսկ 
Սարյանի հետ՝ առօրեականի մեջ 
տեսլայինի որոնումր, ընդհան

րացման ձգտումը, գուեաշխարհի 
ու կառուցվածքային ձևերի բազ
մազանությունը։ Ներշնչման այս 
հարազատ ակունքների միահյու– 
սումր ինքնամոռաց աշխա– 
տանվիրմամբ հանգեցրել է միան– 
գամայ ն ինք նատիպ ոճալեզվի: 

Վերջերս մեզնից հեռացած սի
րելի նկարչուհու ժառանգությունը 
ազգային մշակույթի պատմու
թյան մեջ կապրի իբրև ինքնօրի
նակ, անկեղծ արվեստի, իբրև 
կյանքի հանդեպ առինքնող սիրո 
ու իրապաշտական արվեստի ար
դիական ընկալման սքանչելի օրի
նակ։ ■
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Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր
ԵՊՏԻ Հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ

Գիտական գործունեության հիմնական 
ոլորտը՝ հայ բանասիրություն, ի 
մասնավորի լեզու և գրականություն

ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱԴԱԿՅԱՆԻ 
ՄԵԾ ՍԵՐԸ

Ա վ. Իսահակյաեի ստեղծա
գործությունների, օրա
գրային գըրառումեերի, 

նամակների, մտերիմների հիշո
ղությունների վկայությամբ՝ գրո
ղը վեհ ու վերերկրային զգացում
ներ է տածել Շուշանիկ Մատակ– 
յանի՝ բանաստեղծական խառնը– 
վածքի տեր էակի հանդեպ։ Տար
բեր առիթներով բանաստեղծն իր 
ներաշխարհը համեմատում է 
Դանթեի՝ Բեատրիչեի, Պետրար– 
կայի՝ Լաուրայի, Բայրոնի՝ Մերի 
Չեվորդի հանդեպ տածած հու– 
զապրումեերին։ Ավ. Իսահակյա
եի օրագրում՝ «Հիշատակարա
նում», և ինքնագրերում պահ
պանվել են սիրած էակի հետ 
բախտորոշ հանդիպման մաերա– 
մասները, որոնք հեդինսւկը, ար
դեն տարիներ անց, Շուշանիկի 
հետ գժտված ե տենդագին հաշ
տության եզրերի որոնումներում, 
հոգևոր պոռթկման մի պահի, 
արտագրել է մեզ չհասած էջերից։ 
Զգացմունքները փոխադարձ էին, 
և սրա վկայություններն էին 
սիրած աղջկանից ստացած 
նամակները, տեսակցություն
ներից վերապրած երջանկու– 
թյունր. «Այսօր ստացա օր. Շ-ից

երկրորդ նամակը... որքա՜ն ուրա
խացա. ես այժմ երջանիկ եմ, որ 
կարողացա գտնել «մեկր» նման 
իմ հոգուն, իմ բնավորությանը։ 
«Նրա» մեջ տեսնում եմ իմ 
հոգեկան պատկերը՝ որոշ գույնե
րով. ես «նրան սիրում եմ՝իդեալա
կան սիրո ամենարնդարձակ ծա
վալով. «երան» սիրում եմ... ան
վերջ, հավիտյան... Մեր սերը, ան
շուշտ, անթառամ կլինի... Կյանքը 
թվում է ինձ անվերջ սեր... սիրել– 
ապրել-տանջվել... «Նա» էլ է ինձ 
սիրում, ամբողջ նամակից վտխա– 
դարձսերէծորում...» (Հ., 20)։

Սա տասնվեցամյա պատանու 
կյանքի փիլիսոփայությունն է, 
որտեղ նա ստեղծագործելու տեն
չը անբաժան է համարում սիրուց 
և ճշգրիտ նախազգացումով կան
խորոշում սեփական կյանքի ու
ղին՝ սիրել, ապրել, տանջվել։ Ու
շագրավն այն է, որ ապրելու 
իմաստը ծայր է առնում սիրուց, և 
պատանու գիտակցության մեջ 
սերը միաձույլ է տառապանքի 
գաղափարին։ Հետաքրքիր է նաև 
այն հանգամանքը, որ կյանքի 
էության նույնօրինակ ընկալումը 
հատուկ էր նաև սիրած աղջկան, 
այս է վկայում նրա նամակից քաղ

ված մեջբերումը Իսահակյաեի 
օրագրում. «Տանջվել եմ ու
զում...»,– գրում է օր. Շ-ն իր նամա
կում։ Իսահակյաեի սերը, սա
կայն, ժամանակի հետ դառնում է 
սիրած էակի հարազատների նյու
թապաշտ հակումների զոհը։ Իսա– 
հակյանի խոստովանությունը 
այսպես է վավերացնում գրակա
նագետը. «Զգացմունքներիս ամե
նաջերմ շրջանում մեր մեջ, մի 
դատարկ բանի համար, երեք ա– 
միս հարաբերությունների խզում 
տեղի ունեցավ։ Ս՜իեչ կվերա
կանգնվեին մեր նախկին հարա
բերությունները, հանգամանք
ներն այնպես դասավորվեցին, որ 
ես մեկնեցի արտասահման՝ սովո
րելու (1893 թիվն էր դա)։ Դեռ նոր 
էի եկել Վիեննա և նոր էի ընդուն
վել տեդի կայսերական մարդա
բանական թաեգարանր, երբ նա
մակ ստացա քրոջիցս, որ Շուշիկը 
ամուսնացել է... Այդ լուրր խիստ 
ծանր ազդեց վրաս»։ 1893թ. սեպ
տեմբերին 17-ամյա Շուշիկ Մա– 
տակյանր ամուսնանում է Լայպ– 
ցիգի և Ենայի համալսարաններն 
ավարտած 34-ամյա Հովհաննես 
Տեր-Սիրաքյանի հետ։ Օրագրա
յին էջերի վկայությամբ՝ տաս– ^
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նամյսւկ– 
ներ անց անգամ իր մեծ սերը 

բանաստեղծը վերապրում է իբրև 
գալարվող, հոշոտող ցավ ու 
ողբերգություն. «Նորից զարթնե
ցին հոգուս վերքերը, հին, լայնա
բերան վերքերը... Շուշիկը դա
շույն ցցեց սրտիս մեջ, և մնում է 
դաշույնը, վերքս խորը, ստնով 
լիք, և ապրում եմ ամեն քայլափո
խում արյան կաթիլներ ծորալով, 
հետքս արյունով ներկվեց. ...Ան
հուն, անվերջ տանջվեցի, տարի
ներ, դարեր տանջվեցի և հիմա 
հոգնած եմ, քարացած...»։

«Տիեզերքի խորություն» ունե
ցող սիրո խոստովանանքը առկա 
է Իսահակյաեի «Հավերժական 
սերը», «Սիրո երգը», «Ասպետի 
սերր», «Սիրո վեպր» ստեղծա
գործություններում, ձեռագրե
րում, օրագրերում հանդիպող սի
րո ծնրադիր խոստովանություն
ներում, ուր սրտակեղեք մորմո
քով գրողը մտաբերում է իր 
կորցրած սերը։

Սիրո, կարոտի, սպասման մոր
մոքի միաձույլ զգացումը սիրած 
աղջկա ամուսնությունից հետո 
արդեն վերածվում են հոգևոր մո
լեգին խռովքի, դառնաղի տառա
պանքի և բեկբեկվում նրա ստեղ
ծագործություններում։

Իսահակյաեի անտիպները, 
*  *  հրապնւրակաօ օրագրային գրա

ռումները ոչ միայն ծրարում են 
բանաստեղծի մարդկային-հո– 
գևոր փխրուն կերտվածքը, այլև

Դ  Հ " –  ն  —

ճակա 
լրագիր 

դարձած սի
րած էակի հետ հան

դիպման առաջին ակնթարթը՝ 
դժբախտ վախճանով, «...երբ ես 
տեսա նրան առաջին անգամ– 
սարսափեցի. ասես մահվան վճիռ 
սյԻփԻ լսեի»։ Այդ սերն էլ 
Իսահակյաեի կյանքի իմաստն էր, 
գոյության նպատակն ու խոր– 
հուրդր, որ միաժամանակ ստեղ
ծագործական արարման էր մղում 
նրան. «Ախ, Շուշիկի համար էի ես 
ապրում, իմ կյանքի ծանրության 
կետն էր, նրա շուրջն էր պտտվում 
իմ ողջ գոյությունը - կրթվում, սո
վորում, գրում... երազում-միայն 
նրա համար։ Ախ, ինչքա՜ն լացել 
եմ նրա համար...»։ Գրողը համոզ
ված է, որ սերր բնությունից մարդ 
արարածին շնորհված ամենամեծ 
պարգևն է, և սիրած էակի 
հանդեպ տածած այդօրինակ մեծ, 
սակայն անպատասխան սերն էլ 
հիմք է տափս կարծելու, որ այն 
եղել է Իսահակյան մարդու և 
ստեղծագործոդի գոյության նա
խապայմանը։ Նա արարում է, 
կյանքի խոչընդոտների դեմ պայ
քարում՝ սիրած էակով ոգեշնչված։ 
Սիրո նման արժևորմամբ՝ մար
դու կյանքի էության բացահայտ
ման առումով, ձևավորում է Իսա– 
հակյանի նոր աշխարհըմբռնումն 
ու հոգեբանությունը։ Սարդու 
կյաեքր լիարյուն է, իմաստավոր
ված, եթե նրա սիրտը տրոփում է 
սիրով, քանի որ այն լայն հնարա
վորություն է րեձեռում մարդուն 
ըստ ամենայնի ճանաչելու սեփա
կան հոգեբանությունը, խառեը– 
վածքն ու նկարագիրր։ Ահա և

Իսահակյաեի խոստովանութ
յունն այդ մասին. «Ես որ սիրում 
էի՝ ոգիացած էի, ոգևորված էի, 
երիտասարդացած և երազ ու երգ 
դարձած... Երբեմն սիրահարվա– 
ծությանս պերիոդում այնպիսի 
զգացմունքներ էի ունենում, որ 
տիեզերք մ՚արժեին, որ չքնաղ էին 
ու անուշ»։ Ինչպես սիրո զգա
ցումի հզորություն, այնպես էլ 
սիրած էակի մեծարման ու աստ
վածացման մտայնությամբ, տրա
մադրություններով ու բառա– 
պատկերային ատաղձով Իսա– 
հակյանր խորր աղերսներ ունի 
ինչպես ազգային, այնպես էլ 
համաշխարհային սիրերգութ
յանը՝ «Երգ երգոցին», Դանթեի, 
Պետրարկայի սոնետներին, Վե– 
րածննդի վարպետներին, ասպե
տական պոեզիային, տրուբա
դուրների երգած իդեալական սի
րուն։ Ազգային գրականության 
մեջ գրողի՝ սիրո մասին խորհրդա– 
ծություններր ձգվում են վաղ 
միջնադարից մինչև Քուչակ, 
Սայաթ-Նովա. «Դու նխշուն նուռ՝ 
զսար վրադ», «Ախ, ես սիրու 
ճամփի ափում», «Յար, աչքերդ 
արեգական...»։ Իսահակյաեա– 
կաե սիրո խորհրդածության 
աղերսներում հիմնականր դրանց 
արեեակցակաե հարազատու
թյունն է, որ ներկայանում է 
«...բռնված ու բռնկված սիրո 
հրդեհով...» զգացմունքի վեհաց
նող ու սրբագործող բացահայ
տումների հոգեբանությամբ. «Սե
րը... ապրելու համանիշն է, կյանքի 
կրկներևույթ», այլ դեպքում՝ 
«...սերը դեպի Բեատրիչեն, Լաու– 
րան, Բայրոնինը, և իմս դեպի 
Շուշիկը... Մի՞թե հայտնի չէ, որ 
այս չքնաղ սիրով շա՜տ քչերն եե 
սիրում»։ Իսահակյաեի սիրո, 
խանդի, ապրած ներքին տառա
պանքի, սպասվող հանդիպման 
մասին հուզապրումները նրա 
օրագրում՝ «Հիշատակարանում», 
վերաբերում են միմիայն Շուշի– 
կին, չնայած հայտնի եե նրա 
անձնական մտերմիկ նամակ
ները՝ տարբեր կանանց։ Ինքնա
գրերում երազային սիրո խորհր
դածությունները հուշում են նույն 
հասցեատիրոջը։ Իսահակյաեի



^ՈհՄԱՆհՏԱՐ
կարծիքով՝ սերը մեծագույն 
պարգև է, ազնվացնող, վեհացնող 
հոգևոր ուժ, իր դրսևորմամբ աստ
վածային երևույթ, որ մարդուն ոչ 
միայն ստեղծագործական ներշն
չանք է պարգևում, այլև ինքեա– 
մաքրման և ինքնակատարելիու
թյան մղում։ Կորցրած սիրո հա
մար ապրած տառապանքը վկա
յակոչող տողերր լուսաբանում են 
գրողի հոգևոր ներաշխարհի 
նորանոր շերտերր։ Սիրած աղ
ջիկը, բանաստեղծի պատկերա
ցումներում կին-արարած լինե
լուց զատ, մարմնավորում է կնոջ 
իդեալի նրա երազանքներր։ Իսսւ– 
հակյաեը մտածող, ստեղծա
գործաւ կնոջը նկատի ուներ, որր 
պետք է ճիշտ հասկանար և 
գնահատեր իրեն։ Բանաստեղծ 
Իսահակյանին Շուշիկի միայն 
ժպիտր արարման էր մղում, «...սի
րո ժպիտը հիվանդ դեմքի վրա 
ցոլաց, նա ժպիտ չէր՝ պրոմեթևս– 
յան կայծ, սեր, հույս...»։ Սակայն 
սիրած աղջկա ժպիտր և եոր 
ծագող զգացմունքները կարողա
ցան սպանել ավանդապաշտու
թյամբ տարված աղջկա հարա
զատները, և գրողի նախատինքի 
խոսքերն ուղղված են նրանց: 

Շուշիկի հանդեպ տածած իր 
զգացումները Իսահակյանը «կե
սի» փիլիսոփայությամբ է մեկ
նում. սիրած էակին իբրև իր կեսն է 
ընդունում ու ներկայացնում այն
պես, ինչպես գիտակցում և բեղու
նում էին հին փիլիսոփաներր. 
«Երկուսից դարձնել մեկը, և 
դրանով իսկ բժշկել մարդկային 
բնություեր»։ «Ես-ես» հարաբե
րությունները այս դեպքում ար
դեն ի հայտ եե գափս երկխոսու
թյան ձևով, որին՝ Շուշիկի կես 
«ես»–ին, գրողը իր խոհերն ու 
մտորումներն է հաղորդում։ Սիշտ 
երկուսն էլ գիտակցաբար հասկա
նում, լրացնում, ամբողջացնում 
են միմյանց՝ դրանով իսկ ավար
տուն դարձնելով գրողի ինքնա– 
հաստատման րնթացքը։ Ստա
նալով սիրած կնոջ մահվան 
գույժը՝ Իսահակյանը 1944թ. հոկ
տեմբերի 28-ի նամակում վավե
րացնում է. «Հուր հավիտյան, 
մինչև մահ, գերեզման չեմ մոռա

նա ես նրան։ Հիմա կարող եմ 
ասել, որ իմ կեսը մեռել է»։

Գրողր երբեմն էլ իր սերր 
համեմատում է աստղերի հետ 
կամ աստղերի մեջ է փնտրում ու 
գտնում իր սիրեփի դիմանկարր։ 
Երբեմն էլ աստղ - սեր խորհրդա
ծությունները հանգում են կորց
րած սերր աստղի կերպարանքով 
վայելելու զգացողությունր. «Սի 
օր երեկոյան դեմ... թափառում էի. 
տեսա սիրածս աղջիկր՝ իր 
ամուսնու հետ։ Տարիներ էր՝ չէի 
տեսել, տեսա և կայծակնահար 
մնացի՝քարացած։ Գիշերրեկավ... 
հիշեցի մանկությունից լսած մի 
հին զրույց՝ աստղերի սերը... 
Երկնքում երկու աստղ կա, աստղ– 
սրտեր, որոնք իրար շա՜տ սիրելիս 
են եղել, բայց իրար չեն արժանա
ցել, իրար մուրազի չեն հասել, չար 
աստղերր նրանց իրարից բաժա
նել են... Երբ համբարձման գիշերը 
երկինք ու գետին իրար համբու
րում են, աստղերը իրար համբու
րում են,– դրանք էլ արևելքից և 
արևմուտքից գափս են, իրար 
հանդիպում, կեսգիշերին, մի 
վայրկյան, իրար գրկում, համբու
րում և էլի բաժանվում են... Եվ այս՝ 
տարին մեկ անգամ»։ Այս երկնա
յին, աստեղային սերր տասնա
մյակներ անց ներկայանում էր 
երկրային ծաղկի կերպարանքով, 
սիրած էակի ամուսնությունից 
երեսունհինգ տարի անց բանաս
տեղծը հիշում է նրան նվիրած 
կարմիր ծաղիկը՝ խորհրդանիշն 
իրենց սիրո և երջանկության, որ 
«մեռավ անդարձ». «...Տարիներ 
հետո Շուշիկի մոտ... հրավիրվեցի 
թեյի։ Նստել էի նրա կողքին, 
կարծես թե ոչինչ չի պատահել, 
դրսերևույթով հանգիստ, զվարթ։ 
... Նա էլ հանգիստ էր ու զվարթ։ 
Ո՞վ կարդաց երբևէ մարդկային 
սիրտր։ Ո՞վ գիտե՝ այդ պահին 
ինչե՜ր էր զգում ու մտածում։ Ի՞նչ 
ապրումներ ուներ նա։ Նրա հոգին 
փակ էր ինձ համար, ինչպես իմ 
հոգին նրա համար։ ...Ինչքա՜ն 
բախտավոր կլինեի մինչև օրս, 
այս րոպեիս, որ չեղավ...

Շուշիկնասաց.
- Ավետի՜ք, հիշո՞ւմ ես Ղփչաղ, 

այն կարմիր ծադիկը, բաց, նուրբ
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կարմիր, բայց մեղմ կտրված 
թերթերով։ Ի՞նչ էր նրա անունը, 
ուրիշ տեղ չեմ գտել նրան, չեմ 
տեսել նմանը։

- Այն ծադիկը, որ դու քաղեցիր 
բարձր ժայռի կրծքից։ Ձորում մի 
բարձր ժայռ կար, մագլցեցիր և 
քաղեցիր... Ես հիշեցի, բայց 
ասացի, որ չեմ հիշում, բոլորովին 
մոռացել եմ։

Բայց ասացի մտքիս մեջ։ Այդ՝ 
մեր սիրո, մեր երջանկության 
ծաղիկե էր, որ թառամեց ու մեռավ 
անդարձ։ Եվ, իհարկե, երան չես 
կարողացել ու չես գտել մինչև օրս 
ոչ մի տեղ, ոչ մի տեղ։ Եվ նույնիսկ 
նմանն էլ չես տեսել»:

Սիրած էակին միշտ իրենր 
համարելու Իսահակյաեի փա
փագն ու երազանքն այնքան ան
հույս է, որ հուսահատ բանաս
տեղծը երբեմն էլ հոգում փայփա
յում է միայն մահվան ժամանակ 
հնարավոր անբաժանելիության 
գաղափարը։ Այս մտայնությունը 
իր երանգ - նրբերանգներով ծա
վալվում է «Հավերժական սերը» 
ստեղծագործության մեջ։ Օձն ար
դեն սրբում է Էլ-Սամանի ոսկոր
ների փոշին, բայց նա, ամուր 
գրկած իր բամբիշին, սառած 
շուրթերով շշնջում է հավերժա
կան սիրո երդումը. 

ժամանակը իր վախճանին
կհասնի, 

Եվ արևը մի բոա մոխիր
կդաոնա,

Բայց իմ սերը վախճան չունի, 
հունչունի, 

Նա հավերժ է, նա անշեջ է նա 
անմար..

Սիրո մեկնությանն անդրա
դառնալիս Իսահակյանը գրա
ռումներում բազմիցս հիշատա
կում է Պլատոնին և վաղ տարի
ների գրառումներից մեկում ներ
կայանում պլատոնական սերր 
մեկնաբանող կեցվածքով. «Դրա 
պես սուրբ և չքնաղ զգացմունք 
էլ մարդ/ա&/յ»։Նամակներից մե
կում էլ անդրադառնում է նմանօ
րինակ սիրո բացատրությանր. 
«...Իմ սերը այս աշխարհից չէ, նրա 
մեջ ֆիզիոլոգիա չկա... եա իմ 
ստեղծագործությունն է, իմ հոգե
կան աշխարհը, իմ երազների ամե>



ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ
► նաբ անաստ եղծական սֆինքսը»։ 
Այսօրինակ սերն էլ՝ պլատոնա
կան իր ողջ մաքրությամբ, հո
գևոր սկիզբ ունեցող անհատին՝ 
գաղափարակիր մարդուն, ինք
նաճանաչման է մղոսք ինքնա– 
մաքրման ու կատարելության վեհ 
ձգտումներով։

Իսահակյանը սիրո հիմնա
հարցը խոր կտրվածքով է ներկա
յացնում. նա մեծ տեղ է վերապա
հում նաեւ սիրած էակի արտաքին 
բարեմասնություններին, և, ամե
նակարևորը, կինը նրա պատկե
րացումներում առաջին հերթին 
արարող, ստեղծող էակ է, զավա
կի մայր։ Իսահակյաեի կարծիքով 
արտաքին բարեմասնություն
ները և հոգևոր հարազատութ
յունները միմյանց լրացնում-ամ– 
րողջացնում են և ավարտուն 
դարձնում կնոջ մասին իր պատ– 
կերացումներր կին-ընկեր։ Ի տար
բերություն Գյոթեի երգած հա
վերժական կանացիության կամ 
դարասկզբի սիրերգությանը բնո
րոշ սալոնային կանանց փառա
բանման մոտիվների՝ Իսահակ– 
յաեը հիմնականում գովերգում է 
կին-ընկերոջ սերը։ Բանաստեղծը 
սերունդներին է հանձնել նան. իր 
ըմբռնումներն ու պատկերացում
ները ընկերական սիրո մասին, 
համաձայն որի, այն ամենա
բարձր ու մարդկային սուրբ զգա
ցում է. «... Մի սեր, որ մենք տա
ծում ենք իրար այն ժամանակ, 
Արբ զգում ենք, որ այն էակը 
՛բարձր է ազնիվ, խորը, խելոք, 
սուրբ մեր ամենալավ իդեալ
ներին համապատասխան։ 
Այստեղ միս, արյունչկա»։

Երբեմն էլ Իսահակյանը, հան
րագումարի բերելով կյանքի ան
ցած ոպին, գտնում է, որ չնայած 
ունի կին, ունեցել է հետաքրքրու
թյուններ ու սերեր, սակայն չի 
ունեցել այն կին-ընկերր, որին նա 
երազում էր։ Այս վերհուշի հենքի 
վրա էլ տասնամյակների հետ 
զարթնում է Շուշիկի հանդեպ տա
ծած սիրո տվայտանքը, «Ինչքա՛ն 
բախտավոր կարող էիր լինել, ե 
չեղար.. Ո՜վ Շ . ի՜նչ արիր ինձ, 
որ տասնյակ տարիներ հետո

դԽո մխում է վերքս...։ –Քեզ հետ 
միասին, միայն քեզ հետ կա
րող էի բախտավոր լինել, ներ
դաշնակ, հաշտ աշխարհքի և 
մահի հետ։ –Քեզ հետ կյանքս 
կիմաստավորվեր, և տիեզեր
քը  խորհուրդ կունենար, 
որովհետև նրա կամքը, նրա 
խորհուրդը կատարած կլի
նեինք... »: Բանաստեղծի նամակ
ների, ինքնագրերի վկայությամբ՝ 
ինքը այլևայլ տարիներին տար
բեր հետաքրքրություններ է ունե
ցել, սիրել ու սիրվել, սակայն ան
տիպ ձեռագրերում Ա օրագրում 
այդ մասին որևէ գրառում չկա. 
մեկ-երկու անգամ հպանցիկ հան
դիպում ենք Հռիփսիմեի և Ձարու
հու անուններին։ Եվ այստեղ էլ 
հասկանալի է դառնում, աղեխարշ 
մորմոքով Իսահակյանի խոստո
վանանքը. «Ախ կյանքիս մեջ 
թաք մի անգամ սիրեցխբայց 
հազար ե մեկ դարդով լցվա ... 
Թ՝աք մի անգամ սիրեցի...»։ 
Հայտնի են նաև 1910–1912թթ. 
Վիկտորյա Աբովյանի հանդեպ 
տածած զգացմունքները, երկու 
տասնամյակից ավելի նամակ
ները։

Ավանդական վարքուբարքի 
տեր ընտանիքի զավակը՝ ժամա
նակի զարգացած մտավորական 
միջավայրից սերած Շուշանիկ 
Մատակյանը, հեղինակն էր նան. 
բազմաթիվ հրապարակախոսա
կան հոդվածների, բանաստեղ
ծությունների։ Նրա չափածոյում 
կարելի է որսալ Իսահակյանի 
բանաստեղծական տրամադրու
թյան զուգահեռները։ Շ. Մատա– 
կյանի չափածոն շաղախված էր 
իր ապրած վշտի, տառապանքի, 
կորցրած սիրո ու երջանկության 
շուրջ մորմոքուն տրամադրութ
յուններով։ Այս եե հավաստում 
նրա «Ես կուզեի ծաղիկ դառնալ» 
բանաստեղծությունը իսահակյա– 
նական որոշակի ազդվածութ– 
յամբ՝ տրամադրությամբ, արտա
հայտչամիջոցներով, պատկեր– 
զուգահեռներով։

ժամանակի հետ սիրո գաղա
փարի մասին Իսահակյանի մտո
րումները որոշակի փաիոխու– 
թյուն են կրում, չնայած նա միշտ

ներկայանում է իբրև սիրո փիլի
սոփայության ներբողող - խըն– 
կարկող բանաստեղծ։ Եթե երի
տասարդ տարիներին նա գովեր
գում է կնոջ սերն ու գեղեցկու
թյունը. «Կինը պիտի այրե, 
տանջե, լլկե տղամարդուն», 
ապա տասնամյակների հետ, 
տարիքով պայմանավորված 
ապրում է իր մեծ սիրո հուշերով. 
«Հիմա ծերացել եմ, փոխվել է 
կենսազգացումս... Բայց երբ լխ 
նեի հանկարծ 20 տարեկան, և 
Շուշիկը լիներ, ապա լուսնյակ 
գիշերին, ծովափին... ուրիշ 
կլիներ աշխարհը»։

Մահվան նախորդող երեկոյին 
(Շ. Մատակյանի մահվան օրն էր) 
Իսահակյանի գրած վերջին բա
նաստեղծությունը՝ սիրո, կարո
տի, ցավի ու մորմոքի տրամա
դրությամբ շաղախված, նվիրված 
էր սիրած կնոջր. իր մեծ ու անմո
ռաց սիրուն.

Ինձ սիրեիր, որպես թե 
Լինեի մեոած,
Անունս հնչեր քեզ 
Հեոավոր մի հուշ...
Այդ մեծ սիրո վերհուշը ողջ 

կյանքում ուղեկցել է գրափն՝իբրև 
անանց կարոտի ու տենչանքի ար
տահայտություն. «... Միշտ աոա
ջին սիրուս լույս-պատկերը աչ
քիս աոաջ, ձայնը ականջիս 
մեջ, ե սրտիս մեջ երազ ու 
վիշտ, երգ ու արցունք...»։ ■
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Կալիֆոռնիայի Իրվին քաղա
քի համալսարանի գիտնական– 
եերր հայտնաբերել են մարդու, 
որր երբեք ոչ մի բան չի մոռանում։ 
Հիշողության այս ախտանիշի ու
սումնասիրությունը թույլ կտա 
մոռացկոտներին ակտիվացնել հի
շելու գործընթացը։

Ավելի քան հինգ տարի էլիզա– 
բեթ Պարկերը, Լարրի Քեհիլը ե. 
Ջեյմս Մակգոուն ուսումնասիրել 
են 40-ամյա մի կնոջ, որը դրսևո
րում էր անցյալը հիշելու բացար
ձակ գերբնական ընդունակու
թյուն։ Երբ ասում են որևէ կա
մայական տարեթիվ, այդ զարմա
նալի կինը մանրամասն պատմում 
է, թե ինչ է ինքն արել այդ օրը, ա– 
սում է, թե շաբաթվա որ օրն էր դա, 
և արդյոք այդ օրը տեղի է ունեցել 
անձամբ իր համար նշանակալից 
որևէ իրադարձություն։ Նյարդա
բաններն առաջարկում են այդպի
սի խանգարումը անվանել հիպեր– 
տիմեստիկական համախտանիշ։

Գերհիշողությամբ օժտված կի
նը Տեյմս Մակգոոփն իր արտա
սովոր ընդունակությունների մա
սին առաջին անգամ գրել է 
2000թ.։ Նա պատմել է, որ հիշում է 
բառացիորեն յուրաքանչյուր օրը 
սկսած 1974թ. ստ այսօր, և բարե
կամները իրեն անվանում են «կին * հէէթ։//̂ .̂սքօ1օջյււ/աօճս1շտ/ոշ̂ տ/Ձքէւշ1ն.բհբ.7տէօք71<1̂ 678.

օրացույց»։
Նախկինում գրանցված գրեթե 

բոլոր արտասովոր ընդունակու
թյուններ դրսևորողներն օգտա
գործում Էին տարբեր տեսակի 
հուշավարժական եղանակներ, 
հանգեր, տեսողական կերպար

ներ, զուգորդություններ՝ օգնելով 
հիշողությանը գլուխ հանել ավե
լորդ տեղեկատվության հսկայա
կան ծավալից։ Կալիֆոռնիացի 
կինը հիշողության վարժանքի ոչ 
մի եղանակ չի օգտագործում, այդ 
պատճառով Էլ այս դեպքը միան
գամայն բացստիկ Է։ Ինչպես ա ֊ 
սում Է Ազգային ակադեմիայի 
անդամ ակադեմիկոս Մակգոուն, 
«նախ և առաջ նա հիշում Է այն 
ամենը, ինչ կարևոր Է եղել իր 
սեփական կյանքի ենթաւոեքս
տում ն. հետաքրքրություն Է ներ
կայացրել հենց իր համար»։ Սա
կայն այս կնոջ հիշողությունն Էլ 
ունի սահմաններ ու թերություն
ներ։ Չնայած արտասովոր ընղու– 
նակություներին՝նա դժվարանում 
Է մեքենաբար որևէ բան հիշել Ա 
առանձնապես լավ չի սովորել 
դպրոցում։ Նա դժվարանում է 
վերլուծել էւ համակարգել ստա
ցած տեղեկատվությունը, նրա 
հիշողության մեջ իրադարձու
թյունները նման են «երբեք չընդ
հատվող կինոնկարի կադրերի»։

Հիպերտիմեստիկակաե հա
մախտանիշի պատճառները ե. տա
րածվածությունը դեռևս հայտնի 
չեն։
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Հ Հ  ԳԱԱ Հրաչյա Աճաոյանի 
անվան լեզվի ինստիտուտի 
ասպիրանտ,
«Գիտության աշխարհում» 
հանդեսի պատասխանատու 
քարտուղար

Գիտական
հետաքրքրությունների 
ոլորտը՝ հայոց լեզու

ՆԱՐԻՆԵ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ԱԿՆԱՐԿ ՀԱՅ ԳՐԵՐԻ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ 
ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Ա շխարհի բոլոր այբուբեն
ներն ստեղծվել են նախնա
կան որևէ սկզբնաղբյուրից 

կամ տվյալ սկզբնաղբյուրի նմա
նողությամբ։ Նույնիսկ ամենաա
ռաջին հնչյունական զրերր՝ փյու
նիկյան, եգիպտական, ունեն ի– 
րենց նախասկիզբը և բացատրու
թյունը։ Բոլոր այս գրերի սկզբնա
վորումը, ինչպես եզրակացնում 
են զրաբանները, պատկերա
գրությունն է՝ իրերի, առարկա
ների, երևույթների, պատկերնե
րի գրառումր։ Հետագայում այդ 
պատկերներր վերածվում են հաս
կացության, դառնում գաղափար, 
ուստի պատկերագրությունը վե
րածվում է գաղափարագրության։ 
Հնչյունները, ըստ էության, այդ 
պատկերների, գաղափարների 
առաջին գրերն են, առաջին 
տառերր։ Այս եղանակով էլ 
առաջացել են գրերի անունները, 
հայերենում՝ այբ-բեն-զիմ, հունա
րենում՝ ալֆա-բետա֊ գամմա և 
այլն։ Եվ հենց այս տեսության 
վրա հիմնվելով էլ՝ հայագետները 
անդրադառնում են մեսրոպյան 
գրի ծագման հարցին։ Խնդրի 
ամենալայն քննարկումր կատա
րում է Աճառյաեր իր «Հայոց գրե
րը» աշխատության մեջ։ Հետա
գայում՝ արդեն 70-ակաե թվա
կաններին, այս հարցով մեծապես 

■ հետաքրքրվում է պատմաբան Ա.

Աբրահամյանր, որը հրատարա
կում է «Հայ գրի և գրչության 
առաջացումր» ուսումնասիրութ– 
յունր։

Ոստ Աճաոյանի՝ Մեսրոպն իր 
այբուբենը հորինել է հունարենի 
այբուբենի հետևողությամբ, սրա 
գրերի որոշակի սկզբունքային 
ձևափոխումներով։ Աճառյանր 
նշում է նաև այն մեթոդը, որի 
համաձայն՝ Մեսբոպը հունարենի 
համապատասխան գրից ստա
նում է իր հորինած գիրը։ Ձևւաիո– 
խության հիմնական եղանակը, 
ըստ Աճաոյանի, հունարեն գրի 
փակվածքները բացելն է, կոր 
գծերր ուղղելը, ելուստներն ու 
վերջույթները շուռ տալը՝ վարը՝ 
վեր, վերը՝ վար, և վերջում՝ գրի 
սյուները ուղղելուց հետո պետք է 
առանձին մազագծերով դրանք 
վերստին միավորել։ Այս և նման 
ձևափոխություններով հայերեն 
որոշ գրերի մեկնաբանությունը 
բավական հավաստի է թվում։ 
Սակայն պետք է չմոռանալ, որ 
հունարենն ունի ընդամենը 24 
հնչյուն, այն դեպքում, երբ հայե
րենն ունի 36-ը։ Ուստի Աճաոյա
նին այլ բան չէր մնում, քան այդ 
հավելյալ 12  հնչյունի ստեղծման 
պատմության համար որոնել այլ 
աղբյուր կամ աղբյուրներ։ Եվ 
Աճառյաեր կարծում է, որ այդ չե
ղած հնչյունների մի մասը դարձ

յալ հորինված է հունարենի գրե
րից՝ նոր ձևավւոխություններով։ 
Հունարենից նոր ձևափոխութ
յամբ ստացված տառերը Սաշ– 
տոցը բաշխել է հայոց այբուբենի 
մեջ՝ պահելով հունարեն այբու
բենի հաջորդականությունդ իսկ 
չեղած հնչյունները դրել է այն 
հնչյունից հետո, որից կամ որի 
նմանողությամբ ստեղծել է տվյալ 
տսար։ Օրինակ՝ հուեարենր չունի 
֊Ծ տառը, ուստի ստեղծելով այն՝ 
Մաշտոցը դրել է հուներենի այն 
տառից հետո, որից ստեղծվել է 
Ծ֊Կ, այսինքն՝ հունարենի ֊ Խ  տա
ռից հետո։ Սակայն անգամ այս 
ձևակերպումից հետո էլ մի քանի 
տառեր հայտնվում են «խաղից 
դուրս» վիճակում։ Եվ դրանք հենց 
այն գրերն են, որոնք, ըստ 
Աճաոյանի, Սաշտոցը վերցրել է 
պարսկական այբուբենից։ Եվ այս 
գրերր նախորդ սկզբունքով չեն 
բաշխվում, այլ դրվում են այբու
բենի վերջում։

Հայտեի է, որ Սեսրոպ Սաշ– 
տոցն է ստեղծել նաև վրացական 
այբուբենր։ Գրաբաեներին հե– 
տաքրքրել է, թե արդյո՜ք Սաշտո
ցը հենց այս նույն սկզբունքով է 
ստեղծել վրացական գրերը։ Ու
սումնասիրությունները պարզել 
են, որ վրացերենի այբուբենի 
ստեղծման ժամանակ Մաշտոցն 
այլևս նույն մեթոդը չի կիրառել և
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. /I հ1 Ւ4 ՜  0  Ովրացերենում այն գրանշանները, 
որոնք չկան հունարեն այբուբե
նում, ոչ թե բաշխվում են ողջ 
այբուբենի մեջ, այլ դրվում են 
միանգամից այբուբենի վերջում։ 
Հենց այս տարբերությունը նկա
տի ունենալով է, որ վրացագետ
ները ւիորձում են ապացուցել, որ 
վրացիների այբուբենը Մաշտոցը 
չի ստեղծել, ե դրանով փորձում են 
նաև հիմնավորել այն թյուր տե
սակետը, թե իբր այն սեփական 
ստեղծագործություն է։

Պրոֆեսոր Գուրզեն Սևակը 
ևս անդրադարձել է մեսրոպյան 
գրերի ստեղծման հարցին մի 
առանձին աշխատությամբ։ Նա 
րնտբում է քննության այլ եղանակ 
և կարծում է, որ և  Աճառյաեր, և  
մյուս հայագետները մեսրոպյան 
գրի նախատիպը որոնելիս սխալ 
մեթոդ են կիրառել։ Նրանք իրար 
են համեմատել հնչյուններն ու 
գրերը՝ ըստ հնչյունային արժեքի, 
այնինչ պետք էր, ըստ Սևակի, գրի 
ծագումր որոնել ոչ թե հնչյունային 
համապատասխանությամբ, այլ 
գրի նմանողության հիման վրա, 
օրինակ՝ հայերենի ս-ն, ըստ այս 
մեթոդի, համարժեք է ռուսերենի 
/է-ին (Ա): Համեմատության այս 
եղանակը լեզվաբանը կոչեց 
այլաձևության օրենք։ Առաջ
նորդվելով այս սկզբունքով՝ Սևա
կը մեսրոպյան գրերի մոտ կեսր՝ 
17 տառ, չնչին տարբերությունն
երով գտավ զյոյոզ, աքսամ, սաբա 
և ամհար հարավ սեմական այբու– 
բեններում, որոնք, բացառու
թյամբ ամհարի, վաղուց արդեն 
կիրառական չեն։ Ապա տպագրեց 
այդ տառերն ու գրերը զուգահե
ռաբար։ Պետք է ասել, որ արտաք
նապես այս մոտեցմանը դժվար է 
առարկել, սակայն այս մեթոդն իր 
հետևորդները չունեցավ։

Հայոց գրերի ստեղծման խըն– 
դրին անդրադարձել են հայ մե
ծանուն լեզվաբաններից շատերը, 
սակայն վերոհիշյալ տեսություն
ներից դրանք էականորեն չեն 
տարբերվում։

Այս հարցն իր վերջնական ա– 
վարտին է հասցեում Մատենա
դարանի բազմամյա աշխատա
կից Արտաշես Մարտիրոսյանե իր 
«Մաշտոց» (պատմաքննական 
տեսություն) մենագրության մեջ։ 
Այստեղ նա գիտական համա–
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որ մաշտոցյան այբուբենը հե
ղինակային գիրէ։

Ոստ էության «հայերենի բո
լոր 36 հնչույթները ճիշտ որոշե
լուց և դուրս բերելուց հետո 
Մաշտոցին մնում էր միայն տա
ռաձևեր ստեղծելը, որը սոսկ 
գծագրական խնդիր է և այբու
բենի արարման հետ կապ չունի»,- 
նշում է լեզվաբանը։

Ստորև բերում ենք Ա. Սարտի– 
րոսյանի տեսության գծագիրր, 
որը, մեր կարծիքով, ամեեահա– 
վանականնէ։

Եվ սա, ըստ էության, հենց 
Սաշտոցի մեծության և եզակիու
թյան փաստի լավագույն վկայա
րանն է։

ս

Դ  
Դ 
Ե

Զ  
թ ,  

ժ  

՜Մ 
Ո  

Ս

կողմանի վերլուծությամբ տափս 
է Սաշտոցի կյանքին ու գործին 
վերաբերող բազմաթիվ հարցերի 
պատասխաեր, այդ թվում անդ
րադառնում է նաև հայ գրերի 
ստեղծման սկզբնաղբյուրների 
պատմությանր։

Գիտնականը, բերելով վերո– 
հիշյալ բոլոր մեթոդների նկա
րագրությունը, գափս է այն եզրա
կացության, որ դրանք գիտական 
լրջություն չունեն։ Նա առաջար
կում է նոր մի մեթոդ։ Վերցնում է 
մի ձվաձև շրջանագիծ և նրա 
տարբեր կողմերից դնելով գծիկ
ներ՝ ստանում է տարբեր տառեր։ 
Եվ տեսականորեն ապացուցում 
է,
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Բոլոր խոսակցություններն 
այն մասին, թե ուղեղի արյունա
զեղումն ու սրրեթաց մահր Ստա– 
լինի վատ առողջության հե
տևանքն Էին, լիովին հերքվում են 
ավելի քան 30 տարվա ընթացքում 
իմ կողմից հայտնաբերված նրա 
բժշկական զննության արդյունք
ներով։ Այդ տվյալները հերքում են 
նաև այն հայտարարությունները, 
թե Ստալինն այն աստիճան Էր 
կասկածում բժիշկների հուսա
լիությանը, որ վախենում Էր ան
գամ զննության ենթարկվել, առա
վել ևս բուժվել ու այդ պատճառով 
հաճախ դիմում Էր ինքնաբուժ
ման։ Ոնղհակառակր, որևէ տկա

րության դեպքում նրա մոտ 
բժիշկներ էին հրավիրվում, և 
կազմակերպվում էր օրգանիզմի 
րնդհանուր վիճակի բազմակի, 
անգամ ամենօրյա հետազոտում։

Ահա մի հատված 1947թ. 
սեպտեմբերի 16-ի նրա բժշկական 
զննության տվյալներից. «Ախտո– 
րոշումր. հիմնական՝ սկզբնական 
փուլի հիպերտոնիա, ուղեկցող՝ 
հոդային քրոնիկական ռևմա
տիզմ, գերհոգնածություն։ Զար
կերակը՝ րոպեում 74 հարված։ 
Զարկերակային ճնշումը՝ 145/85։ 
Բուժող բժիշկ՝Կիրիլով»։

40-60 տարեկան մարդկանց 
մեծ մասի համար 145/85 ճնշումր 
համարվում է բնականոն, իսկ 60– 
ից բարձր տարիքում (այն ժամա
նակ Ստալինր 67 տարեկան էր)

նորմային համապատասխանում 
են նաևավեփ մեծ թվեր՝ 150/90։

Հետագա տարիների բժշկա
կան մատյանների ուսումնասի– 
րությունր ցույց է տափս, որ Ստա– 
փնի առողջությանը կարող էին 
նախանձել նրանից շատ ավեփ 
երիտասարդ ու առողջ մարդիկ։ 
Ուշագրավ է, որ այդ մատյաննե
րում այլևս խոսք անգամ չկա «հի
պերտոնիայի սկզբնական վւուլի» 
մասին։

Հետևություն, հայտարարու
թյունները, թե «Ստալինը ծանր 
հիվանդ էր, հատկապես Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի 
տարիների սաստիկ լարվածու
թյունից հետո», չեն համապա
տասխանում իրականությանր։ 
Այդ հայտարարությունները 
սկսեցին հնչել 1953թ. մարտի 4-ից 
անմիջապես հետո, երբ տեղեկա
գրեր սկսեցին տպագրվել ւսռաջ– 
եորդի առողջական վիճակի մա
սին։ Դրաեցում պաշտոնապես 
հայտարարվում էր. «Մարտի 4 
գիշերը Ի. Վ. Ստափնը ստացավ 
ուղեղի արյան զեղում... հիպեր– 
տոնիկ հիվանդության և աթերո
սկլերոզի հիման վրա»։

Այդ կեղծ պեղումներն ակտի
վորեն պաշտպանում էին Բերիաե 
և նրա դրածոները՝ Մալենկովն ու 
1սրուշչովը, իշխանության գալու 
պահից ի վեր։ Ես ամենևին չվրի– 
պեցի՝Մալեեկովին ու Խրուշչովին 
Բերիայի դրածոներ անվանելով, 
այդ է վկայում 1953թ. մարտի 5-ին 
կայացած 1սՄԿԿ Կենտկոմի պլե
նումի, 1սՍՀՄ Նախարարների 
խորհրդի և 1սՍՀՄ Գերագույն 
խորհրդի նախագահության հա
մատեղ նիստի գաղտնի արձա
նագրությունը, որն ավարտվել էր 
ժամը 20-ն անց 40 բոպե, այսինքն՝ 
Ստափնի պաշտոնական մահից 1 
ժամ 10  րոպե առաջ։

ԵՐԲ ԵՎ ԻՆՉՊԵՍ ԵՆ 
ՆՐԱՆ ԹՈՒՅՆ ՏՎԵԼ

Հայտնաբերված փաստաթըղ– 
թերր վկայում են, որ թունավորու
մը տեղի է ունեցել 1953թ. փետըր– 
վարի 28 - մարտի 1 , այսինքն՝ 
կիրակի գիշեր - երկուշաբթի, երբ 
հիմնական բուժանձնակազմը 
հանգստանում է, և պահանջվող

Գ ԻՏՈ Ւ Թ Յ Ա Ն 1 9 ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
Ա°2
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բժշկին իսկույն գտնելը դժվար է։ 
Այս փաստը հստակ ցույց է տա
փս, որ թունավորման գործընթա
ցը հիմնավորապես նախապատ
րաստվել է՝ հաշվի առնելով այն 
հանգամանքը, որ թույնը կարող է 
անմիջապես չազդել, ինչը և պա
տահեց։

Պահպանվել են փաստագրա
կան վկայություններ այն մասին, 
որ Բերիան սաստիկ նյարդայնա
ցած էր այդ ձգձգված թունավոր
ման պատճառով։ Բերիայի նյար
դային վիճակը դրսևորվել էր ան
գամ 1953թ. մարտի 4-ի կառավա
րական հաղորդագրության մեջ, 
որը հրապարակել էին նրա 
վերահսկողության տակ գտնվող 
զանգվածային լրատվամիջոցնե
րը. «Գիշերը՝ լույս մարտի 2-ն, 
րնկեր Ստափնր, գտնվելով Մոսկ
վայի իր բնակարանում, ստացավ 
արյան զեղում...»։

Ինչո՞ւ է Բերիան ստում Մոսկ
վայի վերաբերյալ, ի՞նչ կփոխվեր, 
եթե նա ասեր ճշմարտությունը, 
այն, որ դա պատահել է ամառա
նոցում, կամ էլ ընդհանրապես 
չնշեր դեպքի վայրր։ Ակնհայտո
րեն Բերիայիե դա հարկավոր էր 
ինչ-որ բանի համար։ Գուցե նմա
նակի դերն օգտագործելու հա
մար. հնարավոր է՝ Ստալիեը մա
հացել էր ամառանոցում, իսկ են
թադրվող եմանակր շտապ «հի
վանդացել էր» Կրեմլում, որտե
ղից էլ լույս մարտի 2 -ի գիշերվա 
րնթացքում նրան հապճեպ տե
ղափոխել են ամառանոց՝ մահա
ցած Տիրոջ փոխարեն ներկայաց
նելու համար։

Կարճ ասած, թունավորման 
գործընթացն այնպես չէր րնթա– 
ցել, ինչպես ծրագրել էր Բերիան։ 
Զուր չէ, որ Ստափնի (ինչպես նաև 
նրա հնարավոր նմանակի) մահ
վանից հետո շատ չանցած՝ Բե
րիան ձերբակալեց գաղտնի սպա
նությունների համար նախատես
ված թույների լաբորատորիայի 
վարիչ Գրիգորի Մայրանովսկուն։ 
Հետագայում վերջինս բազմիցս 
դիմել է Բերիայիե, թե, իբր, մե
ղավոր է, որ իր թույների ուժր այն
պիսին չեղավ, իեչպես գովազդում 
էր, և ընդ որում, խոստանում էր 
շտկել իրավիճակր։ Այսպես նա 
արդարանում էր Լավրենտի Պավ– 
լովիչի առաջ՝ չիմանալով, որ նրան 
էլ են վաղուց ձերբակալել։

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԶՐԻ ԵՐԵՔ 

ՇՇԻ ՄԱՍԻՆ

Ստափնի պահակախմբի ան
դամների հուշերից պարզվում է, 
որ ամենայն հավանականութ
յամբ, Ստափնր թունավորվել է 
հանքային ջրից։ Այդ է վկայում 
այն փաստը, որ երան գտել են սե
ղանի մոտ պառկած վիճակում, 
որի վրա դրված էր մի շիշ հանքա
յին ջուր և բաժակ, որով նա խմել 
էր ջուրը։ Իսկ քանի որ թույեր 
գործում էր «գրեթե վայրկենա
պես», Ստալինե անմիջապես 
վայր էր րնկել... որոշ տվյալներով՝ 
արդեն անկենդան, ուրիշ տվյալ
ներով՝ անգիտակից, համենայե 
դեպս, խոսելու ունակություեր նա

հաստատ կորցրել էր։ Հենց 
այդտեղ էլ նրան իբր գտել էր 
ամառանոցի սպասարկող անձ
նակազմը, երբ վերևների հետ 
երկարատև բանակցություննե
րից հետո ջարդել էր Տիրոջ հար– 
կաբաժնի դուռը...

Ես զուր չեմ ուշադրություն 
հրավիրում հանքային ջրի վրա։ 
Արխիվային նյութերում ես հայտ
նաբերել եմ մի շատ առեղծվա
ծային հաեցանշաե։ 1953թ. նոյեմ
բերի 8-ին Կրեմլի սանիտարա
կան վարչությունը որոշել էր 
Լենիեի թանգարանին հանձնել 
«դեղամիջոցներ և հանքային ջրի 
երեք շիշ...»։ Սակայն չնշված 
պատճառներով նոյեմբերի 9-ին 
հանձնել եե միայն « 2  շիշ (մեկը 
«Նարզանի», մյուսը «Բորժո– 
մի»)»։ Հարցեր են առաջանում, 
ինչո՞ւ չի հանձնվել երրորդ շիշը, 
որտե՛ղ է այն գտնվում և ի՞նչ 
գաղտնիքներ կարող է բացահայ– 
տել համապատասխան քննու
թյուն կատարելուց հետո։

ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻ 
ԳՐԱՈՈՒՄՆԵՐՐ

Բժիշկների մատյանը մեծ մա
սամբ ի չիք է դարձնում բոլոր 
պատմություններն ու հետազո
տությունները՝ Ստափնի վերջին 
հիվանդության ու մահվան վերա
բերյալ։ Դատելով ըստ ամենայնի՝ 
բժիշկները հասկանում էին, որ 
Ստափնր թունավորված է։ Ուստիի
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ՓՍԽՈՒՄԻ ՊԱՏ6 ԱՐՐ

Մարտի 5-ի գիշերը ժամը 1-3-ը 
մատյաններում ոչ մի գրառում չի 
կատարվել։ Ես կարծում էի, որ 
պատճառը լիակատար հուսահա
տությունն է։ Բայց երբ հանկարծ 
հայտնաբերեցի ստորև մեջբեր
վող թուղթը, հասկացա, որ լռութ
յան պատճառը շփոթվածությունե 
էր։ Այդ ժամանակ ստացվել էր 
արյան և մեգի քննության ար
դյունքը, որից հետևում էր միան
շանակ եզրակացություն՝ թունա
վորում։ Մարտի 5-ի գիշերվա 
ժամր 1-ի կոնսիլիումի եզրակա
ցությունը չափազանց հակիրճ է. 
«Արյան հետազոտությունր ցույց 
է տալիս սպիտակ գնդիկների 
քանակի ավելացում մինչև 17.000 
(նորման՝ 7000-8000), սպիտակ 
գնդիկներն ունեն թունավոր 
հատիճավորություն։ Մեզի հե
տազոտությամբ հայտնաբերվել է 
սպիտակուցի առկայություն»։

Թունավորման ևս մի հաստա
տում։ Բայց ինչպե՞ս բժիշկներն 
այդ մասին հայտնեին Բերիային։ 
Չէ՞ որ անմիջապես հարց էր 
առաջանալու. «Ավելի լավ է խոս
տովանէք, թե ձեզնից ո՞վ է թու
նավորել րեկեր Ստալիեին։ Թե չէ՝ 
բոլորիդ...»։ Ի՞նչ անել։ Հաշվի 
առնելով անհույս իրավիճակը և 
բաց թողնված ժամանակը՝ որոշե
ցին պարզապես արձանագրել 
փաստր։

ժամը 3°°. «Լյարդը առաջվա 
պես մեծացած է»։ Դա սուր թու
նավորման նշաններից է։

ժամր 455. «Առաջացել է զկըռ– 
տոց (2-3 անգամ)»։

Իրադարձություններն արդեն 
պետք է սրընթաց զարգանան։

►բուժական նշանակումների շար
քում կա գրեթե այն ամենը, ինչ 
օգտագործվում է թունավորման 
դեմ՝ խառը թրջոց (սառույցի 
պարկ) գլխին, կիտրոնով քաղցր 
թ ե յ, ստամոքսի լվա ցում 
ծծմբաթթվային մագնեզիումով և 
այլն։

Բժիշկների՝ 1953թ. մարտի 2-ի 
գրսաումներր թողնում են այն 
տպավորությունը, որ նրանք փոր
ձել են բուժել թե թունավորումից, 
թե դրա հետևանքներից, որոնք 
արտահայտվել են արյան շրջա
նառության խանգարման և ուղե
ղի կաթվածի տեսքով՝ բայց, ան
շուշտ, անգամ չհիշատակելով 
«թունավորում» բառը։

Բժշկական մատյաններում 
գրեթե ժամ առ ժամ գրանցված են 
Ստալինի վիճակի մասին տվյալ
ները։ Եվ ահա մարտի 4-ին ժամը 
8 °° ֊ին առաջին անգամ նշվում է. 
«Դեմքի և վերջավորությունների 
սուր ցիանոզ»։

Ցիանոզը մաշկի և լորձաթա

ղանթի կապտումն ու սևացումն է։ 
Մաշկի կապտավուն երանգն ա– 
ռաջանում է որոշ թույներ (անիլին 
նիտրոբենզոլ, բերտոլետյան աղ 
և այլն) ընդունելու հետևանքով, 
քանի որ դրանք արյան կարմիր 
գնդիկներր վերածում են մետհե– 
մոգլոբինի, որն ունի մուգ գույն։ 
Չի բացառվում, որ Ստալինին 
թունավորել են տարբեր թույների 
խառնուրդով։

ժամր 2100. «Գիտակցության 
լրիվ կորուստ։ Շնչառությունը՝ հա
ճախակի և տևական, մինչև 10 
վայրկյան ընդհատումներով»։

ժամր 2200. «Առատ և անընդ
հատ արյունահոսություն տզրուկ
ներ կպցնելուց հետո, հատկապես 
աջ ականջի հետևում»։

Անմիջապես այն բանից հետո, 
երբ, Կրեմլում իշխանությունը 
իրար մեջ բաժանելով, առաջնոր
դի նախկին զինակիցները ժա
մանել էին դեռևս կենդանի Ստա– 
լինի ամառանոց, արվեց վերջին 
ներարկումը, որին և հետևեց 
վայրկենական մահր։
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Զկռտոցը դառնալու Է հաճախակի 
ն. ուժեղ, իսկ առավոտյան...

ժամը 820. «Անհանգիստ շար
ժումներ։ Սրտխառնոց։ Արյունա
խառն փսխում։ Կատարվել Է կո
ֆեինի ներարկում (1սմ3)։ Վիճակր 
ծայրահեղ ծանր Է։ Հիվանդը 
բացել Է աչքերը։ Սուր ցիանոզ։ 
Արյան ճնշումր՝ 170/110։ Զստկե– 
րակըրոպեն 1 1 0 հարված,թույլ»։

Պրոֆեսոր Ա. Լ  Սյասնիկովը 
այսպես Է արձագանքել կատար
վածին. «Ամսի 5-ի առավոտյան 
Ստափնի մոտ սկսվեց արյունա
խառը փսխում, որր հասցրեց 
զարկերակի անկման, ընկավ 
արյան ճնշումը։ Այդ երևույթը մեզ 
փոքր-ինչ շփոթեցրեց, իչպես 
բացատրել այդ (իրոք, ինչպե՛ս 
բացատրել Բերիայիե– հեղ.)։ 
Կոնսիլիումի բոլոր մասնակից
ները խմբվել Էին հիվանդի շուրջ և 
հարևան սենյակում՝ տագնապած 
ու ենթադրություններից շվա
րած...»։

Չմոռանանք, որ այս հուշերը 
գրվել են այն տարիներին, երբ այդ 
թեման դեռևս խիստ արգելքի 
տակ Էր։ Ուստի, չնայած թերասու
թյանը, Սյասնիկովի այս խոստո
վանությունը շատ կարևոր Է։

Ստափնի վերաբերյալ բժշկա
կան տվյալներն այն ժամանակ 
մամուլում չեն հրապարակվել։ Հա
վանաբար բժիշկներից մեկը, որ 
ծանոթ Էր այդ տվյալներին, իբրև 
մեծ գաղտնիք, հայտնել Էր Ստա– 
փեի որդուն՝ Վասիփին, թե իրա
կանում ինչ Է կատարվել հոր հետ։

Եվ Վասիլին, իեչպես գրում Է նրա 
քույրը՝ Սվետլանան, սկսել Է բղա– 
վելհորս թունավորել են...։

Բժիշկների սղդ օրվա վերջին 
գրառումն Է. «2150. Ընկեր Ի. Վ. 
Ստալիեը վախճանվեց»։

ՃԱԿԱՏԱԳՐԱԿԱՆ
ՆԵՐԱՐԿՈ՞ՒՄ

Ստափնի առողջական վիճա
կի մասին բժիշկների արձա
նագրած (այդ թվում նաև մահվա
նից առաջ) տվյալները խիստ տար
բերվում են ուրիշ ականատես
ների, օրինակ՝ նրա դստեր՝ 
Սվետլանայի հուշերից. «Վերջին 
պահին նա անսպասելիորեն բա
ցեց աչքերը և նայեց շուրջը հա
վաքված մարդկանց... Հանկարծ 
բարձրացրեց ձախ ձեռքր և ոչ այն 
Է՝իեչ–որ բան մատնացույց արեց, 
ոչ այն է՝ սպառնաց մեզ բոլորիս... 
Հաջորդ պահին նրա հոգին մի 
վերջին ճիգով դուրս թռավ մարմ
նից»։

Ի դեպ, Սվետլանա Ափլուևայի 
«Քսան նամակ բարեկամիս» 
գրքից կարեփ է եզրակացնել, որ 
դուստրը հորը չէր ճանաչել՝ բա
ցատրելով դա այն բանով, որ 
հիվանդությունից նա անճանա
չելի էր դարձել։ Գուցե իրո՞ք դա ե– 
ղել է եմանակր, և այդ պատճառով 
է, որ դուստրր չի ճանաչել հորր։

Ստափնի մահվան հետ կապ
ված փաստաթղթերից մեկն ինձ 
շատ առեղծվածային թվաց։ Այն 
վերաբերում է վերջին ներարկում

ներին, որ արել էր բուժքույր 
Սոիսեևան։ ժամը 2045 նա Ստա– 
փնին ներարկել է կրածեի գլյուկո
նատ։ Հիվանդության ընթացքում 
նման ներարկում ոչ մի անգամ չի 
կատարվել։ ժամր 2 1 48 Սոիսեևան 
նշում է, որ ներարկել է 2 0 %-անոց 
կամֆորայի յուղ։ Եվ վերջապես 
ժամը 2 1 50 նա արձանագրում է, որ 
հիվանդության ողջ ընթացքում 
առաջին անգամ ներարկել է 
ադրենալին...

Դրանից անմիջապես հետո 
Ստափնր մահացել է։ Հավանա
բար հենց չարաբաստիկ զու
գադիպությունն է առիթ տվել այն 
չարագույժ լուրերին, թե հատուկ 
ներարկման միջոցով Ստալինիե 
այն աշխարհ է ուղարկել Բերիայի 
կողմից հատուկ նախապատ
րաստված հրեական ծագումով մի 
կին։

Ի դեպ, բժիշկներին հայտնի է, 
որ այն վիճակում, որում վերջին 
ժամերին գտնվում էր Ստալիեը, 
ադրենալինի ներարկումը կտրա
կանապես հակացուցված է, քանի 
որ առաջանում են արյան շրջա
նառության մեծ շրջանի անոթ
ների ջղակծկումներ...

Բայց փաստը մնում է փաստ, 
երբ Կրեմլում իշխանությունն 
իրար մեջ բաժանած նրա նախկին 
զինակիցները ժամանեցին դեռևս 
կենդանի Ստափնի ամառանոց, 
կատարվեց վերջին ներարկումը, 
որին հետևեց ակնթարթային 
մահը...*

(Շարունակելի)

Վատիկանում տոնեցին Շվեյ
ցարական գվարդիայի՝ աշխարհի 
ամեեավտքր բանակի 500-ամյակը։ 
Այդ բանակին հանձնարարված է 
չափազանց պատասխանատու 
առաքելություն՝ ապահովել Հռոմի 
պապի անձնական անվտանգութ
յունը։ Շվեյցարական գվարդիայի 
պատմությունը սկիզբ է սանում 
1506թ., երբ Հուփոս II պապը Վա– 
տիկանում ծառայելու հրավիրեց 
շվեյցարացի արհեստավարժ զին
վորների։ Գվարդիան բաղկացած է 
1 0 0  հոգուց՝ ներառյալ հրամանա
տարը, և այդ բանակում ծառայում 
են միայն կաթոլիկ շվեյցարա
ցիները։

01>ՏՈ1ՈՅԱն 21 ւսւսսոաՄ

Գվարդիակաեներընաւ^աՏ֊ ճ
նում են պապին հրապսփւսկային 
արարողությունների՝ ժամանակ, ^
ինչպես նաև հսկում 
մուտքը, Առաքյալների®տա(րը և 4 
քահանայաւկէպփ աեձնսաան հար– 
կաբաժինը։ 1981թ. ՀքՀ|™եեես Պո– ւ^ 
ղոս 11-ի դեմ մահավտրձից հաա 
գվարդիականների մարզումօիյտ 
րեթացքում հատուկ 
ուշադրություն է դարձվում «ահա
բեկչության դեմ պայքարի հաԱւաւ 
անհրաժեշտ հմգւ^^յունեյյ|ք|1 ՝\ 1  
ձեռնամարտին և դրպուկ պոա–, 
զությանր։
*հէէբ։//̂ \̂ .աՅս1ք&.ու/ո6̂ տ/աէւօ1660983Տ(ա1.



9>հՋհԿԱՄԱԹԵՄԱՏհԿԱԿԱՆ

ԿԱՐՈ
ԻՍՊԻՐՅԱՆ

ՌՈՒԲԵՆ
ԻՍՊԻՐՅԱՆ

հաեջեերին չեն բավարարում։ 
Ներկայումս այդպիսի թաեկ փըն– 
ջեր ստացվում են մի քանի ԳԷՎ 
էներգիայով էլեկտրոնային մեծ 
արագացուցիչների վրա հիմնված 
սինքրոտրոեային ճառագայթման 
առաջին, երկրորդ ե երրորդ 
սերունդների աղբյուրների վրա 
բյուրեղային Ա այլ մոնոքրոմա– 
տորների օգնությամբ։ Մի քանի 
տարի հետո ԱՄՆ-ում և Գերմա– 
նիայում 10 ԳԷՎ էներգիայով 
գծային արագացուցիչների հի
ման վրա կաշխատեն ավելի բարդ՝ 
չորրորդ սերնդի, սինքրոտրոնա– 
յին ճառագայթման աղբյուրները 
կամ «ռենտգենյան լագերները»։ 
XX դարի երկրորդ կեսին, մասնա
վորապես, հայ ֆիզիկոսների տե
սական և փորձարարական աշ
խատանքների հիման վրա ցույց է 
տրվել, որ շատ ավելի էժան 
ռենտգենյան ֆոտոնների փնջեր

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, 
Երևանի ֆիզիկայի ֆնստիտուտի 
առաջատար գիտաշխատող

էլփոստ՝ 1«ւ–օ@տՅւ1.̂ 6ՓհւՅտ 
հեռ.՝ 34-46-98

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, 
Գերմանիայի Սաարլանդի համալսարանի 
գիտաշխատող

5. Նանոխողովակների կիրա
ռությամբ ռենտգենյան ֆոտոն
ների ինտենսիվ փնջերի ստա
ցում։ Գիտության, բժշկության և 
արդյունաբերության կարիքները 
բավարարելու համար անհրա
ժեշտ են ռենտգենյան ֆոտոնների 
քվազիմոնոքրոմատային (այ

սինքն՝ համարյա նույն ալիքի եր
կարության կամ նույն էներգիա
յով) ինտենսիվ և ուղղորդված 
(այսինքն՝ շատ վտքր անկյունա
յին բաշխումով) փնջեր։ Այն թույլ 
փնջերը, որոնք ստացվում են 
ռենտգենյան խողովակների օգ
նությամբ, ժամանակակից պա–

ԳԻՏՈՒԹՅԱն
Ա°2

22 ս օ ւ ս ս ր ա ս
2006
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կարելի է ստաեալ ավեփ ցածր 
էներգիայով էլեկտրոնային արա
գացուցիչների օգնությամբ։ Ան
հրաժեշտ է միայն օգտագործել 
արգելակման ճառագայթումից 
ավելի ձեռնտու երևույթներ՝ 

ա) կոհերեետ արգելակման 
ճառագայթում, ԿԱՃ, 

բ) անցումային ճառագայթում, 
Աճ,

գ) կանալավորմաե ճառագա– 
թում, Կճ, 

դ) պարամետրիկ ռենտգենյան 
ճառագաթում, ՊՌՃ, 

ե) օնդուլյատորային և բյուրե
ղային օնդալյատորային ճառա
գայթում, Օճ ևԲՕՃ։

Մեր տեսական աշխատութ
յունների շնորհիվ պարզվեց, որ 
նանոխողովակների կիրառումը 
կբերի այդ ճառագայթումների 
միջոցով ստացվող փնջերի ին
տենսիվության, մոնոքրոմատի– 
կության և այլ հատկությունների 
լավացմանը։ Հիմա ծանոթանանք 
նանոխողովակեերում տարբեր 
տեսակի ճառագայթումների ֆի
զիկային, պահանջներին։ ճառա
գայթումների սպասվող սպեկտ
րալ բաշխումներին վերաբերող 
տեսական արդյունքներն այստեղ 
չենք քննարկի հոդվածր չծանրա
բեռնելու նպատակով, իսկ երանց 
հայտնաբերելու և ուսումնասիրե
լու րնդհանուր սարքր կքննար
կենք վերջում։

Ա) Կոհերեետ արգելակման 
ճառագայթումր (ԿԱՃ) ստացվում 
է, երբ մեծ էներգիայով էլեկտրոն
ներն արգելակվում և դանդաղում 
են որոշակի պայմաններով բյու
րեղային նյութերի միջով անց
նելիս։ Առաջացման ֆիզիկան 
քաջ հայտնի է. ի տարբերություն 
արգելակման ճառագայթման՝ ա– 
մորֆ նյութերում, բյուրեղներում, 
իսկ ապագայում նաև եանոխողո– 
վակների ցանցերում որոշակի 
անկյունների տակ, այսպես կոչ
ված, կոհերենտության երկարու
թյան մեջ եղած ատոմներր 
ճառագայթում են համափուլ կեր
պով՝ հարուցելով ԿԱՃ-ի ինտեն
սիվության աճ սպեկտրի որոշակի 
տիրույթներում։ Բյուրեղի կողմ– 
նորոշման անկյունը մասնիկի 
շարժման ուղղության նկատմամբ 
ԿԱՃ-ի դեպքում ավեփ մեծ է 
կանալավորմաե կրիտիկական

անկյունից։ Հետևաբար, ՆԽ-ի 
նկատմամբ պահանջը համեմա
տաբար թույլ է։ Տեսական հաշ
վարկները ցույց են տափս, որ 
եանոխողովակայիե գերցանցե– 
րում ստացվող ԿԱՃ-ի ինտենսի
վությունները բյուրեղներից 
ստացվող ԿԱՃ-ի ինտենսիվու
թյուններից մի քանի անգամ 
ավեփ բարձր են փավտւկ ֆոտոն
ների տիրույթում, որովհետև նա
նոխողովակների հաստատուն
ներն ավեփ մեծ են բյուրեղային
ներից։

Բ) Անցումային Ճառագայ– 
թումր (Աճ) առաջանում է երկու 
տարբեր դիէլեկտրական հաստա
տուն ունեցող նյութերի սահմա
նին փցքավորված մասնիկն ու
ղեկցող էլեկտրամագնիսակամ 
դաշտերի կտրուկ փոփոխման 
կամ, այսպես կոչված, պսեդոֆո– 
տոնների բեկման հետևանքով։ 
Աճ-ի ինտենսիվության մեծաց
ման համար որպես Աճ-ի ռադիա– 
տոր՝ ծառայում են հաջորդաբար 
շերտավոր միջավայրերը, իսկ 
վերջերս էլ՝ այսպես կոչված, 
բազմաշերտերը, կամ ռենտգեն
յան ճառագայթների հայելիները, 
որոնք նմ հաստությանբ երկու 
տարբեր պինդ նյութերի հաջոր
դականություն են։ ՆԽ-ային ռա– 
դիատորների առանձնահատ
կությունն ու առավելությունր 
բազմաշերտերի նկատմամբ այն 
է, որ իրար հաջորդող շերտերից 
մեկը նմ հաստությամբ օդ է կամ 
դատարկություն, որի հետևան
քով սպասվող Աճ-ի ինտենսի
վությունը պետք է ավեփ մեծ փնի։ 
ՆԽ-ի կողմնորոշման հանդեպ 
պահանջներ համարյա թե չկան։ 
Դժբախտաբար, հաշվումները 
կատարված են մեկ ՆԽ-ի համար, 
և դեռ տարբեր սահմաններից 
ստացվող Աճ-ի ինտերֆերեն– 
ցիոն երեվույթները հաշվի չեն 
առնված, առավել ևս համապա
տասխան գիտափորձեր չեն կա
տարված։

Գ) Կանալավորմաե ճառա
գայթման (Կճ) առաջացումը 
կարեփ է մեկնաբանել՝ ըստ դա
սական տեսության (~ 1 ԳԷՎ-ից 
մեծ էներգիաների դեպքում, տես 
եկ. 5&)՝ որպես իր հանգստյան 
համակարգում տատանվող կա– 
նալացված մասնիկի դիպոլային

ճառագայթում, իսկ քվանտային 
տեսության տեսակետից (մինչև 
մի քանի տասնյակ ՄԷՎ)՝ որպես 
մասնիկի տարբեր Էներգետիկ 
մակարդակների անցման հե
տևանք։ Անկյունային պահանջ
ներն առավելագույնս խիստ են, 
կրիտիկական անկյան կարգի։ 
Դժբախտաբար դեռևս ՆԽ-ի մեջ 
առաջացած Կճ-ի վերաբերյալ 
Մոնտե Կառլո նմանակումների 
տպագրված թվային արդյունք
ներ չկան, բայց կան նանոխողո– 
վակային գերբյուրեղներում առա
ջացած Կճ-ի հաշվարկներ։ Հաս
տատապես կարեփ է ասել, որ կա– 
եալացված պոզիտրոնների Կճ-ի 
ինտենսիվություեր ՆԽ-երում մի 
քանի անգամ ավեփն պետք է փնի 
և ավելի փափուկ, քան բյու
րեղներում առաջացած Կճ-ը՝ 
ապականալացման երկարության 
ավեփ երկար և կանալի ավեփ 
լայն փնելու պատճառով։

Դ) Պարամետրիկ ռենտգե
նյան ճառագաթումը (ՊՌՃ) առա
ջանում է մասնիկն ուղեկցող ւփր– 
տուալ պսեդոֆոտոնեերի բրե– 
զյան դիֆրակցիայի հետևանքովդ

Նկ.8. - 500 ՄԷՎ էներգիայով է ֊ 
լԱկտրոևևերխ ա՛ռաջացրած ՊՌՃ 
ֆոտոննե՛րի ՛թիվը նանոխողովա֊ 
կային (Իք), ֆոզերխրային (Բ), ած– 
խածնավոլֆրամային (Շ-քքՉ բազմա
շեր՛տի, ալ՛մաստի (Օ) ե գերմանի
ու՛մի (Օճ) բյուրեղային (220) հարթու
թյունների վրա ֆո՛տոնների անկ
ման հարթությանն ուղ՛ղահայաց (ռ) 
և զուգահեռ (ե) բևեռացումների հա
մար։

Գ ԻՏՈ Ւ Թ Յ Ա Ն ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
Ա°2
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Նկ. 9. Նանոխողովակներում ա՛ռաջացած տարբեր ճառագայթումներն 
ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ սարքի սխեման 

( բացատրությունները տես տեքստում)։

► Ընդհանրապես ՊՌՃ-ի ֆոտոն
ների սպեկտրը շատ նեղ է այլ 
տեսակի ճառագայթումների 
սպեկտրների համեմատ, կամ, այլ 
կերպ ասած, ՊՌՃ-ն շատ մո– 
նոքրոմատիկ է։ Թեպետև մեկ 
էլեկտրոնի առաքած ՊՌՃ ինտե
գրալ ֆոտոնների թիվը 100-1000 
անգամ փոքր է, ասենք, Կճ-ի 
համապատասխան թվից, այ
նուամենայնիվ, ՊՌՃ-ի առաք
ման տիրույթում նրա ինտենսի
վությունը գերազանցում է Կճ-ի 
ինտենսիվությաեր։ Նանոխողո– 
վակային զերցաեցերում առա
ջացած ՊՌՃ-ին վերաբերող մեր 
աշխատանքներում ցույց է տըր– 
ված, որ առանձնապես փափուկ 
ռենտգենյան տիրույթում ՊՌՃ-ի 
իետեեսիվությունր Ն1ս–երում 
շատ ավելի մեծ է, քան միաբյու– 
րեղներում։ Նկ. 8-ում համեմա
տության համար բերված է տար
բեր տեսակի ռադիատորներում 
առաջացած ՊՌՃ-ի ինտենսի
վությունների կախումր ՊՌՃ-ի 
ֆոտոնների էներգիայից, որն 
ստացվում է՝ համաձայն Բրեգի 
հայտեի առնչության՝ նման մի 
կապով փոխելով մասնիկի անկ
ման անկյունը բյուրեղագիտա– 
կաե կամ Ն1ս–ի գերցանցի հար
թությունների նկատմամբ։ Ինչ
պես երևում է եկ. 8-ից, Նեյ՜երում 
առաջացած ՊՌՃ-ե ամենսփն– 
տեեսիվն է։ ճառագայթման ան–

կյուններր մեծ են, բյուրեղներում 
Բրեգի սովորակաե անկյան կար– 
գի։

Ե) Օնդուլիատորային ճառա
գայթումը (Օճ) (տես «Գիտու
թյան աշխարհում», 2006թ, յՏքշ 1, էջ 
20, եկ. 5ն) առաջանում է, երբ, 
կաեալավորմաե տատանումնե
րից բացի, նախապես սիեուսոի– 
դալ տեսք ստացած Նեյ-ի մեջ 
մասնիկը կատարում է լրացուցիչ 
տատանումներ Նեյ-ի ավելի մեծ 
պարբերությամբ և ամպլիտու– 
դով։ Կճ-ի նման իր հանգստի 
համակարգում մասնիկի օսցիլյա– 
ցիայի հետևանքով առաջացած 
ճառագայթման անկյունային և 
հաճախային բաշխումները Դոպ– 
լերի էֆեկտի պատճառով ձևա
փոխվում են։ Լաբորատոր համա
կարգում առաքվող ալիքի երկա
րությունը՝ ճ = ճյշ յ1 (^0–ն 
նանոխողովակային օնդուլյա– 
տորի պարբերությունն է, իսկ 
7 = Ք/աօ2–ր մասնիկի ռելյատիվիս– 
տիկ գործոնը), իսկ ինտենսի
վությունը համեմատական է օե– 
դուլյատորի ամպլիտուդայի քա
ռակուսուն, ~ճ2։ Ուստի ՆԽ-ային 
Օճ-ի համար, որի 10–ե կարող է 
լինել շատ փոքր, մինչև մի քանի 
տասնյակ միկրոն, այն ժամանակ, 
երբ ներկայիս մագնիսական 
օնդուլյատորների ^0>5 մմ է։

Առաքված ֆոտոնները կոշտ են, 
ռենտգենյան կամ ավելի կոշտ, 
քա ն ս ո վ ո ր ո կ ա ն  Օ ճ -ի  
ֆոտոններն են, իսկ ինտեեսիվու– 
թյունր՝ ավելի մեծ, քան Կճ-ինը։ 
Այդ հետևում է նաև մեր զարգաց
րած ճիշտ տեսությունից։ Անկյու
նային պահանջները նույնն են, 
ինչ որ Կճ-ի դեպքում։

Այս տեսական արդյունքներն 
ուսումնասիրելու համար անհրա
ժեշտ սարքը կարող է պատրաստ
վել Երևանի ֆիզիկայի ինստի
տուտում և սխեմատիկորեե ցույց 
է տրված Նկ. 9-ում։ Կողմեորոշ– 
ված նանոխողովակային թի
րախը, որի Լ հաստությունն 
ավելի փոքր է, քան մասնիկների 
ապակաեալավորմաե երկարու
թյունը, Լճէօհ, բայց ավելի մեծ է, 
քան փոքր ատոմական կշռով 
սուբստրատի հաստությունր, Լ^,, 
դրված է վակուումային անկյու
նաչափի մեջ։ Թիրախի կողմեորո– 
շումր տրվում է բարձր էներգիա
ներով էլեկտրոնային կամ պո– 
զիտրոեային փոքր անկյունային 
բաշխումով և փնջի մուտքի ան
կյունով, 06Ոէ, Ն1ս–ի առանցքի 
նկատմամբ։ Մասնիկները դե– 
տեկտվում են ա  մագնիսում շեղ
վելուց հետո Տ, և Տ2 սցինտիլյա– 
ցիոն հաշվիչների տելեսկոպով, 
իսկ առաջացած ճառագայթումը՝ 
ռենտգենյան սպեկտրոմետրիկ 
ԲհՕ դետեկտորով 0, անկյունների 
տակ։

ա) Երբ 0^ > 0Լ, 0, ~ 1 / 7 , որտեղ 
0լ–ը կանալավորման կրիտիկա
կան կամ Լինդհարդի անկյունն Է, 
0Լ = ( Սր / 2Ք )1/2 (Սր-ն նԽ-ի պո
տենցիալի խորությունն Է), ապա 
գրանցվում Է ԿԱՃ, այսինքն՝ 
այնպիսի սպեկտրալ բաշխում
ներ, ինչպիսիք հաշվված և բեր
ված են տեսական աշխատանք
ներում։

բ)Երբ0աէ» 0 Լ,01~1/՛/, ապա 
գրանցվում Է Աճ, որի սպասվող 
արդյունքները կարելի Է հաշվել 
տեսական աշխատանքների օգ
նությամբ։

Գ) Երր 0աէ < 0Լ, 0, ~ 1 //, ապա 
գրանցվում Է Կճ, որի դասական և 
քվանտային տեսություններր 
կիրառելի են համապատասխա
նաբար բարձր և ցածր Էներգիա–

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
Ա °2
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ների դեպքում։

դ) Երբ 0աէ = 06, 0, = 08, որտեղ 
08 ՜Ը Բրեգի անկյունն Է նանախո– 
ղովակային գերցանցի հարթութ
յան նկատմամբ, ապա գրանցվում 
Է ՊՌՃ, այսինքն՝ այնպիսի սպեկ
տրալ բաշխումներ, որպիսիք 
բերված են մեր աշխատանք
ներում։

ե)Երբ 0աէ< 0Լ, 0է~ 1 /7 ևնսւ– 
նախողովակներր պարբերաբար 
ծռված են՝ կազմելով նանոխո– 
ղովակային օնդուլյատոր, ապա 
գրանցվում Է Օճ, որի սպեկտրալ 
բաշխումները օնդուլյատորի և 
պոզիտրոնային փնջի տարբեր 
պարամետրերի համար հաշվված 
են տեսականորեն։

Այս գիտափորձի իրակա– 
նացումր հնարավորություն կտա 
ստուգել մեր տեսական արդյունք– 
ներր ե ստեղծել ռենտգենյան 
ճառագայթների փնջերի նոր՝ 
ավելի Էժան, աղբյուրներ։

6. Նանոխողովակների կիրա
ռումը մասնիկների արագացու
ցիչների և դետեկտորների տեխ
նիկայում։ Բարձր Էներգիաների 
արագացուցիչները կարելի Է 
համեմատել մանրադիտակների 
հետ. ինչքան մեծ Է առաջինների 
Էներգիան, այնքան ավելի կարճ 
ալիքի երկարություն ունեն 
նրանց մասնիկները, այնքան 
ավելի խորն են թափանցում 
նրանք՝ հնարավորություն տալով 
ուսումնասիրել մատերիայի փոք– 
րագույնմասերր։ Այդ պատճառով 
դարասկզբի սանտիմետրանոց, 
մի քանի ԷՎ էներգիայի փոխարեն 
մի քանի տարուց ժնևում կսկսի 
գործել աշխարհի խոշորագույն 
Մեծ հադրոնային կոլայտերը, 
ԼՏՇ-ն (արագացուցիչ, որի մեջ 
արագացված մասնիկները դեմ 
դիմաց ընդհարվում են իրար՝ 
մեծացնելով րնդհարման արդյու
նարար էներգիան), որն ունի 
26,66կմ շրջանագծի երկարու
թյուն և որր պրոտոններր կարա– 
գացնի մինչե 7x10՛" ԷՎ=7 ՏԷՎ, 
իսկ կապարի միջուկներր՝ մինչև 
570x10՛" էվ։ Մինչդեռ «Ամեն ինչի 
տեսություն» «կառուցելու» հա
մար անհրաժեշտ են ավելի բարձր 
էներգիաներ, թերևս Պլանկյան 
էներգիաներ, ~1028 ԷՎ։ Արագա

ցուցիչների երկարությունը որոշ
վում է նրա միավոր երկարության 
վրա տված էներգիայով, արա
գացման տեմպով, որ ներկայումս 
հասնում է –4x105 ԷՎ/սմ։ Արդեն 
խոսվում է երկրի վրա փաթաթ
ված և նույնիսկ տիեզերական 
արագացուցիչների մասին։ Մյուս 
հարցը՝ կապված արագացուցչսւ– 
յին սարքերի հետ, հսկայական 
էլեկտրամագնիսների, ռեզոնա
տորների և այլ ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների թանկությունն 
է։ ԱՄՆ-ի պես հարուստ մի երկիր 
ՏՏՇ-ի, ԼՈՇ-ից ավելի մեծ մի 
կոլայտեր կառուցելու վրա մոտ 1 
միլիարդ դոլար ծախսելուց հետո 
ստիպված եղավ փակել այն 
ֆինանսական պատճառներով։ 
Հիմա՝ ԼԱՇ-ից հետո, նախա
տեսվում է կառուցել էլեկտրոն– 
պոզիտրոնային 1x1 ՏԷՎ միջազ
գային 1ԼՇ գծային կոլայտերը։ 
Արդեն փորձարարական և նա
խագծային աշխատանքներ են 
տարվում մյուոն-մյուոնային
(մյուոեը կամ |ւ–մեզոեը 10 6 վրկ 
կյանքի տևողությամբ և ~200 
ՄԷՎ զանգվածով մասնիկ է) 
կոլայտեր, կամ նեյտրինային 
(նեյտրինոն կամ V-ն կայուն և 
գրոյին շատ մոտ զանգվածով 
մասնիկ է) ֆաբրիկա կառուցելու 
ուղղությամբ, որր սխեմատիկո– 
րեն ցույ ց տրված և բացատրված է 
նկ. 10-ում։ Այդ արագացուցիչնե
րը, ինչպես նաև նրանց տված 
փնջերի մասնիկների փոխազդե
ցություններն ուսումնասիրելու 
համար նախատեսված դետեկ
տորների գները գնալով մեծա
նում են և կազմում են միլիարդա
վոր դոլարներ։ Կա մի փրկու
թյուն. գտնել մասնիկների արա
գացման ու դետեկտման նոր մե
թոդներ, մասնավորապես կիրա
ռել այնպիսի նոր նյութեր, ինչպի
սիք նանոխողովակներն են։

Ներկայումս տեսականորեն 
մշակված են և հուժկու լազերների 
կիրառումով փորձնականորեն 
ուսումնասիրվում են արագաց
ման, մասնավորապես պլազ
մային և հակադարձ ազատ 
էլեկտրոնային լազերների մեթոդ
ները։ Պլազմային մեթոդի դեպ
քում, մասնավորապես լազե
րային հզոր փունջն ընկնում է

նյութի վրա՝ նրա մեջ առաջաց
նելով պլազմա և պլազմային 
ալիքներ, որոնք և կարող են 
արագացնել մասնիկները մինչև

/ Ո6 ԷՎ/սմ տեսական մաքսիմալ 
տեմպով։ Եթե ճառագայթվող

24
նյութը պինդ մարմին է՝ ո€ ~10  
էլեկտրոն/սմ3 խտությամբ, ապա 
կտրացվի ~1012 ԷՎ/սմ արագաց
ման տեմպ, այսինքն՝ մոտ երկու 
միլիոնով ավելի մեծ, քան ներկա
յումս ստացվում է։ Տեսականորեն 
ցույ ց է տրված, որ բյուրեղների օգ
տագործումը վերևում քննարկ
ված կանալավորման երևութի 
շնորհիվ կարող է ապահովել այդ 
արագացվող մասնիկների փնջե
րի անհրաժեշտ ֆոկուսացումն ու 
համեմատաբար էժան թեքում– 
ներր։

Անհրաժեշտ է նշել նաև հետե– 
վյսղ հանգամանքը, ժամանակա
կից կոլայտերների մասնիկների 
ընդհարումից առաջացած պրո
ցեսների և մասնիկների դետեկտ
ման և իդենտիֆիկացիայի հա
մար օգտագործում են բարդ դե– 
տեկտորային համակարգեր, ո– 
րոնք բաղկացած են հազարավոր 
չերենկովյան, անցումային, իոնի– 
զացիոն և այլ տեսակի դետեկ
տորներից, մագնիսներից և այլն։ 
Այդ համակարգերը պատրաստ
վում են տարբեր երկրների տաս– 
նյակ-հարյուրավոր ֆիզիկոսների 
կողմից և երբեմն ավելի թանկ 
արժեն, քան կոլայտերները։ Այս 
փաստերը դժվարացնում են նոր 
կոլայտերներն օգտագործելու 
գործը։ Այստեղ ևս կա մի փրկութ
յուն. ստեղծել նոր տեխնոլոգիա
ներ, ինչպես նաև դետեկտորների 
նոր նյութերի նոր՝ ավելի կատա
րելագործված, տեսակներ, մաս
նավորապես, նանոխողովակնե– 
րի օգտագործումով։

ա) Մասնիկների նանոխողո– 
վակային արագացման մեթոդի 
(ՄԱ) կիրառումը լայնորեն քըն– 
նարկվող բյուրեղային արագաց
ման մեթոդների նկատմամբ ունի 
հետևյալ առավելությունները՝

1) կանալացված արագացվող 
մասնիկների ցրումն ավելի վտքր 

է. մասնիկները կարծես թե շարժ
վում են վակոտւմում, ►

Գ ԻՏՈ Ւ Թ Յ Ա Ն 0 ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
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V –  աշխատանքի բացատրությունը

► 2) մասնիկների շարժումը սահ
մանափակվում Է ոչ թե մեկ, այլ 
երկու փոխուղղահայաց ուղղու
թյուններով այնպես, ինչպես 
ֆոտոններինը օպտիկական մա– 
զաթելիկներում։ Եթե ավելաց
նենք, որ երկար նաեոխողովակ– 
ները ձեափոխելը ավեփ հեշտ 
կփնի, և բյուրեղային արագացու
ցիչների համար ապացուցված 
մասնիկների տատանումների 
հանզումն ավեփ լավ պիտի կա
տարվի, ապա արդարացված 
պետք Է համարել, գուցե ե մի քիչ 
վաղ, մեր ջանքերն այս ուղղութ

յամբ։ Ցույց Է տրված, որ պլազմա
յին և հակադարձ ազատ Էլեկտրո
նային լազերների մեթոդներով 
հնարավոր կփնի ստանալ համա
պատասխանաբար 1012 ե 1011 
ԷՎ/սմ արագացման տեմպեր՝ 
առանց հուժկու լազերներով վեա– 
սելու նանոխողովակեերը։ Խոս
տովանենք, որ եթե բյուրեղային 
արագացման մեթոդի որոշ 
դրույթներ ենթարկվել են նախ
նական փորձնական ստուգումնե
րի, ապա նանոխողովակայիե– 
ները դեռ պետք է սպասեն։

բ) Նանոխողովակայիե մաս

նիկների թեքման (ՄԹ-) կիրա
ռումն ավեփ լավատեսական գործ 
է թվում թեկուզ այն պատճառով, 
որ տեսական հաշվարկներից 
բացի՝այս դեպքում արդեն կան մի 
քանի Մոնտե Կսալո նմանակում
ների (տւասԽհօոտ) արդյունքներ, 
որոնք խոսում են այն մասին, որ 
նանոխողովակայիե մասնիկների 
թեքման սկզբունքային հարցերր 
շուտով փորձարարական ուսում
նասիրությունների առարկա կը– 
դառնան։ Տեսական ե Մոնտե 
Կստլո մեթոդներով հաշված թեք
ման արդյունավետության Նեյ
երի դեպքում որոշ (այս անգամ 
ավեփ նեղ) տեսակների ՆԽ-երի 
համար ավեփ մեծ են, քան բյու
րեղների դեպքում։ Ավեփ ազա
տություն տալով երևակայու
թյանը՝ կարեփ է ասել, որ ապա
գայում ՆԽ-ները արագացուցչա– 
յին տեխնոլոգիայի շատ նյութերի 
նման կարող են, եթե ոչ լրիվ, գոնե 
մասնակիորեն փոխարինել ներ
կայիս թանկարժեք սովորական և 
գերհաղորդիչ էլեկտրամագնիս
ներին՝ դոլարներ և էներգիա խնա
յելով։

գ) Նանոխողովակայիե էլեկտ
րոնային ավտոէմիսիայի (Աէ) 
կիրառումը։

Լելեն նշվել է, որ ՆԽ-երի Աէ 
հատկությունները ամենից շատն 
են ուսումնասիրված տեսականո
րեն, մասնավորապես մեր մոդե
լային պատկերացումներով և 
փորձնակաեորեն, մասնավորա
պես մեծ էլեկտրոնային ֆիրմանե
րի լաբորատորիաներում։ Չս
տեղծված է մարդկային տարբեր 
մասեր նկարող փոքրիկ, էներգիա 
խնայող ռենտգենյան ճառագայթ
ների աղբյուր, որը որոշ տեղերում 
անվանվել է «Ձեռքի ռենտգենյան 
հրացան»։ Առաջարկվում է փորձ– 
նականորեն հետազոտել ՆԽ-երի 
Աէ հատկություններր իմպու– 
լսային ռեժիմում՝ մեծ խտություն
ներով էլեկտրոնային փնջեր 
ստանալու համար։ Այս խնդիրր 
հրատապ է բարձր էներգիաների 
նոր տեսակի արագացուցիչների, 
կոլայտերների ընդհարվող փնջե
րի լուսատվությունը, այսինքն՝ 
փնջերի մասնիկների փոխազ
դեցության հավանականության, 
մեծացնելու, ջերմամիջուկային 
սինթեզի և այլ խնդիրների հա–

8 Ա  ԱՇ1ՍԱՐ2Ո1-Մ
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մար։ Այդ նպատակին հասնելու 
համար նախ և առաջ անհրաժեշտ 
է փոքրացնել փնջերի ծավալը 
կամ տևողությունը մինչև ֆեմտո– 
վայրկյաններ և էմիտանսր (ըեդ– 
լայեական կտրվածքի ե ան
կյունային բաշխման լայնության 
արտադրյալը)։ Ներկայումս այդ
պիսի փնջեր ստանում են հե
տնյալ եղանակով, էլեկտրոնների 
աղբյուրը կամ մեծ ելք ունեցող 
ավտոէմիսիոն, ջերմաէմիսիոն 
կամ ֆոտոէմիսիոն կատոդը 
տեղադրում են սովորաբար 
մեկուկես ալիքի երկարության 
ռադիոհաճախականայիե (Տ.Ր) 
ռեզոնատոր-թնդանոթի մեջ։ Երբ 
ա7 էլեկտրական դաշտը մեծա
նում է, ռեզոնատորի մեջ տեղի է ու
նենում կատոդից պոկված էլեկտ
րոնների արագացում։ Եթե սովո
րական էմիտորների վւոխարեն 
օգտագործենք նանոխողովա– 
կային ավտոէմիսիոն կատոդներ, 
ապա էլեկտրոնների հոսքը կմե
ծանա պահանջվող ավեյի փոքր 
դաշտերի ն. աղմուկների ժամա
նակ։ Նշենք, որ արդեն գոյություն 
ունեցող նանոխողովակային էմի– 
տորները կարող են օգտագործվել 
այս խնդիրների համար՝ իհարկե 
վերոհիշյալ փորձնական ուսում
նասիրությունների արդյունք
ներն օգտագործելով։

դ) Նանոխողովակներում ֆո– 
տոէլեկտրոնային էմիսիայի ( Ֆէ) 
կիրառումր։

Քանի որ Նեյ՜երի Ֆէ քվան
տային ելքը իմպուլսային ռեժի
մում ուսումնասիրված չէ, նախ 
առաջարկվում է սկսել Աէ-ին 
«ազգական» Ֆէ-ի, ինչպես նաև 
երկրորդային էլեկտրոնների էմի
սիայի (Եէէ) համատեղ ուսում
նասիրությունը, որ հնարավո
րություն կտա ստեղծել էլեկտոե– 
ների նոր թնդանոթներ և տար
րական մասնիկների և ֆոտոն
ների նոր՝ ավելի արդյունավետ, 
դետեկտորներ։ Հիրավի, եթե 
վերոհիշյալ 8.Ր ռեզոնատոր- 
թնդանոթի կամ ֆոտոէլեկտրո– 
նային ուժեղացուցչի մեջ տե
ղադրվի մեծ քվանտային ելքով 
նանոխողովակային ֆոտոէ– 
միտոր, ապա թնդանոթի ար
ղյունավետությունը կմեծանա։ 
Նանոխողովակային ֆոտոկա– 
տոդները կարող են մեծացնել

ֆոտոբազմապատկիչների ար
դյունավետությունը՝ օժանդա
կելով ավելի կատարելագործված 
մասնիկների և ֆոտոնների դե
տեկտորների ստեղծմանը։ Այս
տեղ ևս ժամանակն է սկսել փոր
ձերը։

ե) Նանոխողովակներում երկ
րորդային էլեկտրոնների էմիսիա 
(Եէէ) օգտագործումը։

Նէս-երի կառուցվածքը նման է 
ներկայումս լայնորեն օգտագործ
վող ֊միկլւո կանալային թիթեղնե
րի ՕՏՃՇՐ) կառուցվածքին և 
սկզբունքորեն տարբերվում է 
միայն կանալների չափերով, 
կանալային թիթեղների մոտ այն 
10-20 մկմ է, իսկ ՆԽ-ների տրա– 
մագիծր՝ 2-200 նմ։ Բայց, որքան 
մեզ հայտեի է, նանողովակների 
Եէէ հատկություննեը բոլորովին 
ոչ տեսականորեն և առավել ևս 
փորձնականորեն դեռ ուսումնա
սիրված չեն, եթե չհաշվենք 2001– 
2005թթ. կատարված մի քանի 
փորձեր։ էլեկտրոնների շար
ժումն ուսումնասիրված է Նեյ-երի՝ 
որպես միչափանի մետաղների և 
կիսահաղորդիչների մեջ։ Կարելի 
է սպասել լավ Եէէ հատկու
թյուններ։ Սպասվելիք առաջին 
դիտումները, անկասկած, կօգնեն 
ճիշտ պատկերացումներ ունենալ 
ընթացող երևույթների մասին, 
կառուցել համապատասխան տե
սություն և օգտագործել այդ բոլո
րը կանալային թիթեղների նման 
ՆԽ-եերից մասնիկների նոր դե
տեկտորներ պատրաստելու հա
մար։ Թիրախների պատրաս
տումն արդեն գոյություն ունեցող

եանախողովակային շերտերով 
առաջին փորձերի համար դժվա
րությունների հետ կապված չէ։

Ինչպես հետևում է ա) - ե) 
կետերում շարադրվածից, որոշ 
ուսումնասիրություններից հետո 
ՆԽ-եերը մոտ ապագայում կարող 
են լայնորեն կիրառվել արագա– 
ցուցչային տեխնիկայում, իսկ 
ավեկի ուշ նկ. 10-ում ուրվագծված 
ապագա կոլայտեր-ֆաբրիկայի 
համարյա բոլոր բլոկներում։

Օպտիմալ 2-20 ԳԷՎ էներգիա
յով պյտտոնայիե արագացուցչից 
դուրս բերված պրոտոնները «թի
րախի» մեջ ծնում են երկրորդա
կան &, ո և այլ մեզոններ։ Հատուկ 
էլեկտրամագնիս «կոտոշը» 
նրանցից միայն որոշակի էներ
գիայով 71-մեզոնեերը ֆոկու
սացնում է «սառեցուցչի» վրա՝ 
թույլ տալով վերջիններին երկար 
տարածության վրա Î-̂ +V տրո
հումով վերածվելու մյուոեների 
«սառեցված», այսինքն՝փոքր ֆա
զային ծավալով փնջի։ Մյուոն– 
ների էներգիան և կյանքի կարճ 
տևողությունը ռելյատիվիստիկո– 
րեն մեծանում է մյուոնային արա
գացուցիչների օգնությամբ, և 
երանք երկար ժամանակ պտըտ– 
վում են դեմ դիմաց «մյուոնային 
կուտակչի» մեջ։ Այստեղ հանդի
պակաց դրական ու բացասական 
մյուոեների մի մասը փոխազդում 
է իրար հետ, և այդ վտխազդեցու– 
թյուններից ծնված մասնիկները 
գրանցվում եմ«լւլւ–րնդհարմաե» 

դետեկտորում, իսկ մի ուրիշ մասն 
էլ կուտակիչի երկար ու ուղի^

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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►մասերում ր-շ-ւ^ տրոհումով 
առաջացնում է ինտենսիվ նեյտ– 
րինոների փնջեր։ Վերջինների 
փոքր մասի փոխազդեցության 
ժամանակ առաջացած մասնիկ
ները գրանցվում են V - փոխազդե

ցության հեռու և մոտիկ դետեկ
տորներում։

Եզրափակելով շարադրանքը 
ածխածնային ՆԽ-ների և բարձր 
էներգիաների ֆիզիկայի այն 
բնագավառների մասին, որտեղ 
հայ ֆիզիկոսներն ունեն իրենց 
«պիոներական» լուման, անհրա
ժեշտ է ասել հետևյալը՝ դեռևս ուշ 
չէ։ Օգտագործելով դեռ լրիվ 
չվերացված մարդկային ու բա
զային հնարավորությունները՝ 
փոքր ֆինանսական միջոցներով 
հանրապետությունում կարեփ է 
սկսել համապատասխան ՆԽ- 
ների ու նրանց կողմնորոշված 
շերտերի արտադրությունը և 
իրականացնել առաջարկված և 
վերևում քննարկված փորձերից 
մի քանիսը։ Դա հնարավո
րություն կտա նանոտեխնոլո–

գիայի բնագավառում ետ չմնալ 
համաշխարհային գիտության 
առաջընթացից և հետագայում 
անցնել լայն օգտագործման 
նանոտեխեոլոգիակաե էլեկտրա
լամպերի, տեղեկատու էկրան
ների, մեխանիկական միկրոզոր– 
ծիքների և լայն սպառման այլ 
ապրանքների արտադրությանը։
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V Օ է

Գերմանիայի, Բելգիայի, 
Ռուսաստանի, ԱՍՆ-ի, Բուլ– 
ղարիայի, Լեհաստանի, Իտա
լիայի և Իսպանիայի մի խումբ 
գիտնականներ փորձարարա
կան ճանապարհով ստեղծել 
են արծաթի «սիգարաձև» 
ատոմ, որն ունի արտասովոր, 
առաջներում անծանոթ հատ
կություններ։ Հետազոտողնե– 
րը ռմբակոծել են նիկելի նրբա
թիթեղի բարակ թաղանթը կալ– 
ցիումի ատոմների ճառա
գայթով՝ ստիպելով նիկեփ և 
կալցիումի մի քանի իոններին 
միավորվել, որպեսզի ձևա
վորվեն արծաթի այնպիսի 
ատոմներ, որոնք ունենան սո
վորականից ավեփ քիչ քանա–

ՖԻԶԻԿՈՍՆԵՐԸ
ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼ ԵՆ 

ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՁԵՎ*
կով նեյտրոններ։

Արծաթի ատոմների մեծ 
մասը տրոհվել Է ավանդական 
ձևով, բայց մի քանիսը երկու 
պրոտոն միանգամից են 
արտանետել։ Որոշ դեպքերում 
պրոտոնային զույգերը դուրս 
Էին թռչում «սիգարի» միև
նույն ծայրից, այլ դեպքերում" 
հակառակ ծայրերից, բայց 
միշտ միաժամանակ։ Բնական 
ռադիոակտիվ տրոհումը սովո
րաբար ներառում Է երկու 
պրոտոններից և երկու նեյտ– 
րոնեից բաղկացած հելիումի 
ատոմի կա՜մ Էլեկտրոնի, կա՜մ 
ֆոտոնի արտանետում։ Գիտ
նականները կարծում Էին, որ 
միևնույն տարրի (տվյալ դեպ
քում՝ արծաթի) սովորական 
տարբերակից ավեփ քիչ նեյտ
րոններ պարունակող ալբոմ
ները տրոհվելու են՝ արձակե
լով մեկական պրոտոն։ Բայց 
երկու պրոտոններով տրոհու
մը նախկինում չի դիտվել, և 
այն ռադիոակտիվության նոր 
ձև Է։

Այս նվաճմամբ գիտնա–

Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա ն
Ա °2

ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
2006

կանները հնարավորություն 
կստանան նոր գիտելիքներ 
ձեռք բերելու միջուկային 
ֆիզիկայի բնագավառում և 
ավեփ լավ կհասկանան աստ– 
ղաֆիզիկական զործրնթաց– 
ները։

հէէբ://\V\V\V.ա̂աԵ̂Յա̂.Ո]/1̂ոէ̂ /75582.
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Ասպիրանտ, Հ Հ  ԳԱՍ մաթեմատիկայի ինստիտուտի 
գիտաշխատող, Ե ՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի 
դասախոս

Ուսումնասիրությունների ոլորտը՝ 
դիֆերենցիալ հավասարումներ, հարմոնիկ անալիզ, 
թվային մեթոդներ

ՌԱՖԱՅԵԼ
ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ

«Ա ձ 1 Լ ձ 8 »–Ի ԳԵՏ ԹՎԱՅԻՆ 
ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Երկուսին գումարած երկու 
մտքում էլ կհաշվենք։ Քա
ռակուսի արմատ 540-ից 

կփորձենք հաշվել հաշվիչի օգնու
թյամբ։ Սակայն եթե պետք փնի 
լուծել 20 անհայտից բաղկացած 
գծային հավասարումների համա
կարգ և այն էլ հնարավորինս ա– 
րագ, անպայման կհարցնենք՝ իսկ 
կոմպյուտերն ինչի՜՞ համար է, 
քանի որ, վերջ ի վերջո, հաշվարկ
ներ կատարելը նրա ամենաուղ– 
ղակի պարտականությունն է։ 
Ցավոք, կոմպյուտերի հիմնական 
գործառույթները հնարվորութ– 
յուն չեն տափս մի շարք տեսական 
ու կիրառական խնդիրներ լուծել։ 
Այդ ժամանակ օգնության են 
գափս հատուկ ուղղվածության 
մաթեմատիկական ծրագրային 
փաթեթներր, որոնցից ամենա
տարածվածներն են «1̂ 1&էհտոտ– 
էւօ&»–ն (որի մասին արդեն տպա

գրվել Է այս ամսագրում՛ 2005թ., 
1Վ4.), «աէհՇՃՕ»–ը, «\1^1>ԼՔ»–ը 
եիհարկե «1^Լ\7ԼՃ8»–ը։

«աՄԼՃ6»–ը հապավում Է.
ԼՃՏօւ՜&էօւ՜ ,̂ այսինքն՝ 

մատրիցային լաբորատորիա։ 
Անունն արդեն հուշում Է, որ 
«աՕ՝ԼՃ0»–ը հիմնված Է մատրի– 
ցա յի ն  հա շվա րկի վրա ։ 
«աՄԼՃ0»–ը լայնորեն օգտա
գործվում Է ինժեներային և  գիտա
կան հաշվարկների համար։ Այն 
ստեղծվել Է Կլե Մոլերի կողմից: 

Կլե Մոլերը 1957թ. ընդունվում 
Է Կալիֆոռնիայի Տեխնոլոգիա
ների Համալսարան (Քալտեկ)։ 
Երկու տարուց նա միանում Է Ջոն 
Թ-ոդի խմբին, որր զբաղվում Էր 
թվային անալիզով։ Քալտեկը 
ավարտելուց հետո Թ-ոդն առա
ջարկում Է նրան միանալ Ջորջ

\11 \11 
Տ ա ւ ՚ւ ւ ^ 1

Ֆորսայտի գիտական խմբին։ Այդ 
ժամանակ Ֆորսայթը Ստան– 
ֆորդի համալսարանի մաթեմա
տիկայի բաժանմունքի պրոֆե
սորներից Էր։ 1965թ Կլե Մոլերր 
Ջորջ Ֆորսայթի ղեկավարութ
յամբ պաշտպանում Է իր դոկտո
րական թեզր՝ «Վերջավոր տար
բերությունների մեթոդը լապլա– 
սյան օպերատորի սեփական ար
ժեքները հաշվելու համար» թե
մայով, որտեղ բերված հիմնական 
օրինակր Լ-տիպի մեմբրանն Էր, 
որն Էլ այժմ «1^Ճ1՝ԼՃ8»–Ի 
խորհրդանիշն Է։

Ի տարբերություն շատ այլ 
գիտնականների՝ Րհ.Օ. թեզը 
պաշտպանելուց հետո Մոլերը չի 
հեռանում գիտությունից ե ավելի 
ակտիվ Է սկսում զբաղվել թվային 
անալիզով։ Նա իր ընկերների հետ 
սկսում Է « Լ ա Ր Ճ Շ Ճ »  եւ 
«աՏռ\ՇՃ» նախագծերը, որոնք 
ծրագրային գրադարաններ Էին։ 
Առաջինը նախատեսված Էր զծափ

Գ ԻՏՈ Ւ Թ Յ Ա Ն ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
Ա°2
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ԼաՐՃՇՏ. գրադարանի հեւփեակեե– 
րը՝ Ջեկ Դոեգերա, Կլեվ Մոլեր, Պիտ 
Ստյուարտ ե. Զիմ Բաեչ, 1978թ.

►յին հավասարումների համակար
գեր լուծելու, երկրորդը՝ մատրիցի 
սեփական արժեքները հաշվելու 
համար։ Այս նախագծերը իրակա
նացնելու ընթացքում Մոլերը 
տեղափոխվում է Նյու Մեխիկո և  
տեղի համալսարանում աշխա
տում պրոֆեսորի պաշտոնում։ 
Այդ համալսարանում Մոլերր 
դասավանդում է թվային անալիզ 
և մատրիցային հաշիվ։ Նրա 
ուսանողներն օգտվում էին
« ւ ա ր ճ շ ւ ս  ե «ա տ ր ճ օւս
ծրագրային փաթեթներից, ինչր 
բավական դժվար աշխատանք էր, 
քանի որ ուսանողները պետք է 
յուրացնեին «Րօւ՜էաո» ծրագրա
վորման լեզուն (այդ երկու ծրա
գրային փաթեթներն Էլ գրված Էին 
«Բօւէաո» լեզվով ե պահանջում 
Էին «քօւ1աո»–ի իմացություն)։ 
ՈՒսանողների զործր հեշտաց
նելու համար Մոլերը փորձում Է 
ստեղծել մի համակարգ, որն ավե
լի պարզ ու հարմար կլինի մաթե
մատիկական հաշվարկներ կա
տարելու համար։ Հենց դա Էլ 
«1Տ/1Ճ7ԼՃ8»–Ի առաջին տարբե
րակն Էր։ Սկզբում «^ճ.1ԼՃՏ»–ը,

փաստորեն, նոր լեզու Էր
«ւա ր ձ շտ .»  և «ա տ ր^օւէ»
փաթեթների հետ աշխատելու 
համար։ Այն պարունակում Էր 
րեդհամենը 80 ֆունկցիա։ Չկային 
ո՜չ հւ֊ֆայլեր, ո՜չ 1օօ1եօճ–եր։

Առաջին տարբերակում ոչ 
միայն ֆունկցիաների քանակն Էր 
քիչ, այլ նաև լեզուն սկզբում շատ 
պարզ կառուցվածք ուներ։ Առա
ջին տարբերակի լեզվում փաիո– 
խականի միակ տիպը մատրիցն 
Էր, ե դա Էլ հիմնական առավելու
թյունն Էր այլ՝ «սկալյար», լեզու
ների նկատմամբ:

Իր պարզության ու ճկունու
թյան շնորհիվ «14Ճ 1ԼՃ 8»–Ը  շատ 
արագ տարածվեց համալսարան
ներում։ 1983թ. Կլե Սոլերր 
այցելում Է Ստանֆորդի համալս– 
րան, որը բեկումնային Է փնում 
«3^1Ճ7ԼՃՔ»–Ի զարգացման հա
մար։ Ջեկ Լիթլը, ծանոթանալով 
այդ համակարգին, նկատում Է 
նրա առետրային արժեքը և Ստիվ 
Բանգերտի ու Կլե Մոլերի հետ 
1984թ. հիմնադրում Է «Լհշ 
աէհ^օւ՚էտ» ընկերությունը։

Ներկայումս «Ուշ հ1&էհ̂ օւ՜էտ» 
րնկերությունն ունի ավեփ քան 
1,300 աշխատակից, որոնք իրենք 
իրենց անվանում են «ՅՏՃտէհ– 
^օւ՜էշրտ», այսինքն՝ մաթաշխա– 
տողներ։ «՛Ուշ հւ&էհ^օւ՚էտ» ընկե
րությունն ունի ավելի քան 
1,000,000 հաճախորդ 100-ից 
ավեփ երկրների կառավարական 
ու մասնավոր հիմնարկություենե– 
րից, ավելի քան 3500 համալսա
րաններից։

Հայտնի են 800-ից ավելի 
գրքեր՝ նվիրված տարբեր բնագա
վառներում «ք^1ճ1ւճտ» համա
կարգի օգտագործմանը։ Ներկա
յացնենք նրանցից մի քանիսի 
շապիկները։ Գրքերի նման առա
տությունը պայմանավորված Է
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այս բնագավառում «7հշ 1\/Խէհ– 
>̂ օւէտ» ընկերության վարած քա
ղաքականությամբ։ «7հշ ք̂ է̂հ– 
^օւ՜էտ» ընկերությունը խրախու
սում Է գրքերի տպագրությունր։ 
Հեդինակներր, որոնք նախատե
սում են «^ն\1ւճտ»–ին վերաբե– 
րող գիրք գրել, կարող են միանալ 
«Ուշ \1&էհ\̂ օժ(տ 8օօէ Րաջաո» 
նախագծին և օգնություն ստա
նալ։

Իր զարգացման ավեփ քան 20 
տ ա ր ի ն ե ր ի  ր ն թ ա ց ք ո ւ մ  
«աւ7ԼՃ8»–ը հավելվել Է բազում 
նոր գաղափարներով։ Համա
կարգն րնդզրկում Է հատկապես 
հետևյալ գիտական ոլորտները՝ 
թվային մեթոդներ, ալգորիթմ
ների մշակում, մոդելավորում, 
տվյալների մշակում և պատկե
րում, գիտական և ինժեներական
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գրաֆիկա։ «]V[ՃXԼՃ0»-ի հաջո
ղության գրավական կարելի է 
համարել հետևյալ սկզբունք
ները՝ «պարզություն, մալուլում, 
ինտեգրացում»։

«հ1ճ1՝ԼՃ8»–ի բոլոր ֆունկ
ցիաները (բացի պարզագույն
ներից) գրված են ինչպես առան
ձին ծրագրեր՝ «ՅՏ4Ճ1՝ԼՃ8» լեզվով։ 
Դրա շնորհիվ այդ ֆունկցիաները
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կարելի է ուսումնասիրել և ան
հրաժեշտության դեպքում ձևա– 
փոխել։ Ծրագրավորման լեզուն, 
ինչպես նշեցինք վերը, հիմնված է 
մատրիցային հաշվի վրա, այն 
ինտուիտիվ հասկանալի է հատ
կապես տեխնիկական կրթութ
յուն ունեցող մարդկանց համար։ 
Ի տարբերություն «Շ»–ի կամ 
« յ^ օ » – ի ՝այն ստատիկ տիպավոր– 
ված լեզու չէ, այլ դինամիկ, այ
սինքն՝ փոփոխականների տիպը 
չի հայտարարվում նախօրոք, այլ 
հաշվվում է ծրագրի աշխատանքի 
ժամանակ։ \1Ճ1՚ԼՃ8 համակար
գում կարելի է իրականացնել 
ինչպես փոքր՝ «սևագիր», այնպես 
էլ մեծ և բարդ ծրագրեր։

Ինչքան համակարգը մեծ է, 
այնքան դժվար է նրա հետ աշխա
տելը։ Այդ բազմազանության մեջ 
չխճճվելու, նրա հնարավորու

թյունն արագ գտնելու և օգտա
գործելու համար հաճախ համա
կարգը բաժանում են մասերի։ Այս 
մոդուլայեության սկզբունքները 
կիրառված են նաև «հ1^1ԼՃ8»– 
ում։ «^Լ\7ԼՃ.Տ»–ում ֆունկցիա
ները բաժանված են՝ րստ «գոր
ծիքների տուփերի»–«էօօ1եօճ»– 
երի։ Յուրաքանչյուր «տուփ» 
պարունակում Է որևէ բնագա
վառում աշխատելու համար 
անհրաժեշտ ֆունկցիաները։ 
Օրինակ՝ «Րա՜էտ1 ՕւՏշւ՚շոէաւ Քզա– 
էաո 1օօ1եօճ»–ը պարունակում Է 
մասնակի ածանցյալով հավասա
րումները մոտավոր լուծելու, լու
ծումները գրաֆիկորեն պատկե
րելու համար անհրաժեշտ ֆունկ
ցիաները։ «Տյաեօհշ \&էհ 1օօ1– 
եօճ»–ը պարունակում Է սիմվոլիկ 
հաշվի համար անհրաժեշտ 
ֆունկցիաները (այս «էօօ1եօճ»–ի 
100-ից ավելի ֆունցիաները հնա
րավորություն են տափս օգտ
վելու «հ4&բ1օ» փաթեթի միջու
կից)։ Այդպիսի «տուփեր»–ի հա
վաքածուն շատ ընդարձակ Է։ 
Նրանց թվարկումը շատ երկար ու 
անիմաստ կլինի։ Յուրաքանչյուր 
ծրագրավորող կամ ինժեեեր 
կարող Է ստեղծել իր սեփական 
«տուփը»։

Շատ կարևոր Է նաև նշել, որ 
«աՕ՝ԼՃ0»–ը կարող Է ինտեգրվել 
այլ ծրագրային փաթեթների, 
որոնցից են՝ «աօւ՚օտօքէ ^օւ՚ճ», 
«5x061» և այլն։ Շնորհիվ ներքին 
կառուցվածքի կարելի Է տվյալներ 
ստանալ արտաքին սարքերից, 
տվյալների բազաներից, ֆայլե– 
րից և այլ ծրագրերից, ինչը, փաս
տորեն, կոմպյուտերը դարձնում Է 
փոքր, բայց հզոր լաբորատորիա։

Նշենք այն հիմնական ոլորտ– 
ներր, որտեղ ակտիվորեն օգտա
գործվում Է «ւ^ճքւճՏ» համա
կարգը՝ ավիաարդյունաբերութ
յուն, ավտոմոբիլաշինություն, դե
ղագործություն, կապի բնագա
վառ, Էլեկտրոնիկա, ֆինանսա
կան ծառայություններ, ավտոմա
տացման և մեքենայացման 
բնագավառ, կիսահաղորդիչներ և 
այլն։ Որպեսզի վերը նշված 
բնագավառները սոսկ գեղեցիկ 
անուններ չթվան, նշենք ավիա– 
արդյունաբերության մեջ 
«\ա՝ԼՃՏ»–ի ակտիվ օգտագոր
ծողներին՝ «ճս-եստ», «Քօտտջ»,
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«1ՎՃ.ՏՃ», «Ս.Տ. Ճմ Րօւ՜ՇՇ», «Ս.Տ. 
1Վյ^»։ Ավտոմոբիլաշինություն 
գրեթե բոլոր հսկաեերր («0&եո16ւ–– 
Շհւ̂ ւտշւ», «քաէ», «Բօւ՜ճ \1օէօւ», 
« Ա օ ո Ճյ » ,  «Տ.շոտս1է», «7օ^օէ^», 
«՝՝/օ1էՏ՚ 8̂1§6Ո») «Ուշ հ4&էհ̂ 6ւ՜էտ» 
ընկերության հաճախորդներն են։

«հ1ճ1՝ԼՃ8»–ի հիմնական 
մրցակիցը, համաձայն տարած
ված տեսակետի, համարվում Է 
«\1&էհշւա.էւշ&» ծրագրային փա
թեթը։ «յՏ4ճ1՝ԼՃ.8»–ը անհամե
մատ ավելի հարմար Է թվային 
անալիզի և մոդելավորման հա
մար և հաճախ Է օգտագործվում 
ինժեներային հաշվարկների հա
մար։ Իսկ «ք̂ ծէհտւաէւօծ» փաթեթը 
ստեղծված Է այլ հիմքերի վրա։ 
Այն նախատեսված Է սիմվոլային 
հաշվի համար, ինչն Էլ նրան 
գրավիչ Է դարձնում հատկապես 
տեսաբան ֆիզիկոսների շրջա
նում։ «աՕՆՃ8»–ը սիմվոլային 
հաշվարկներ իրականացնելու 
հնարավորություն ևս ունի, նրան 
ինտեգրվում Է «\1ՃՐԼՔ» ծրա
գրային վաւթեթը։

Խոսելով «աճյւճտ»–\ւ մասիե՝^
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► չի կարելի աչքաթող աեել«Տաւս– 
1աէ» ծրագրավորման փաթեթը։ 
Այն հաճախ համարվում է 
«աՕՆՃՔ»–ի մաս, որը ճիշտ չէ, 
քանի որ այն ինքնուրույն ծրագիր 
է՝ իր ուրույն կառուցվածքով։ 
«Տտւս1տ1օ>–ը ինտերակտիվ հա
մակարգ է՝ նախատեսված ոչ 
գծային դինամիկ համակարգեր 
մոդելավորելու համար։ Այն մկնի
կով կառավարվող միջավայր է, 
ինչը թույլ է տափս գործընթացը 
մոդելավորել դիագրամների և 
բլոկների տեղաշարժերի և նրանց 
մաեիպուլացիայի միջոցով։ 
«Տաւս1տէ»–ը նաև կառուցված 
մոդեփ վերարտադրման միջա
վայր է. նրա միջոցով ստեղծված 
մոդել-դիագրամը կարեփ է աշ
խատեցնել արհեստական միջա
վայրում ու պարզել մոդեփ վարքը 
նախքան այն իրականում կա
ռուցելը։ «Տտւս1ւոէ»–ը կարող է 
աշխատել գծային, ոչ գծային, 
անընդհատ, դիսկրետ, բազ
մաչափ համակարգերի հետ։ 
«Տտւս1եւ1օ>–ը «^1Ճ7ԼՃ8»–Ի նման 
ճկուն է և կարող է համալրվել այլ 
ծրագրերով։ Դրանց անվանում եե 
«01օօետ6էտ»։ Շատ կարևոր հավե
լում Է «&6ծ1–7տւ6 ա>ւէտհօթ»–ը։ 
Այս ծրագիրը հնարավորություն Է 
տափս «Տեոս1աէ»–ի ստեղծած 
դիագրամ-ծրագրից գեներացնել 
«Շ» կոդ, այնուհետև այն աշխա

տեցնել տարբեր իրական ժամա
նակի համակարգերում։

«1^ԼՃ7ԼՃՔ»–ի օգտագործման 
ոլորտում չի կարեփ չնշել ազդա
նշանների թվային մշակումը 
(ՕՏՐ–Օւ§ւէ&1 Տւջոտ1 Րաշտտտաջ)։ 
Այս բնագավառի մեթոդներն ըստ 
անհրաժեշտության կիրառվում 
են ինֆորմսպփկայում, կապի 
համակարգերում, ռադիոլոկա
ցիայում, բժշկական սարքավո
րումներում, կենցաղային տեխնի
կայում և շատ այլ կենսական 
նշանակություն ունեցող ոլորտ
ներում։ Յուրաքանչյուրը, ով 
զբաղվել Է ազդանշանների թվա
յին մշակումով, գիտի, թե որքան 
կարևոր Է կառուցել նախագծվող 
սարքի մաթեմատիկական մո
դելը, ներկայացնել այն ծրա
գրային փաթեթի տեսքով և 
այնուհետև իրականությանը հնա
րավորին չափ մոտ միջավայրում 
փորձարկել այդ փաթեթը։ Կան 
բազմաթիվ «էօօ1եօճ»–եր նախա
տեսված ազդանշանների թվային 
մշակման համար։ Դրանցից մեկն 
Է «Տւջա1 Րւ՚օօշտտաջ 7օօ1եօճ»–ը։ 
Այս «էօօ1եօճ»–ը տրամադրում Է 
ֆունկցիաների մի լայն տիրույթ 
ազդանշանների մշակման հա
մար՝ սկսած ազդանշանի ստեղ
ծումից մինչև ազդանշանի սպեկ
տրի գնահատում։ Այս «էօօ1եօճ»– 
ին համապատասխան կա նաև 
«Տւ§ա1 Րաշշտտաջ Տ1օօէտտէ»։ Այն 
տրամադրում Է արդեն պատրաս
տի բլոկներ «Տեոսհոէ»–ում օգտա
գործելու համար։ Օգտագործողը, 
այս բլոկներն իրար միացնելով, 
կարող Է ստեղծել բավական 
խրթին դիագրամ-ծրագրեր։ 
«Տւ§ա1 Րւ՝օշտտտտ§ 81օօետշէ»–ի և 
«Տւաս1տէ»–ի տրամադրած հնա
րավորություններով կարելի Է 
ազդանշանների մշակման գաղա
փարները արդյունավետ իրակա
նացնել որպես մոդել, ուղղել 
հնարավոր սխալները, մինչև բուն 
իրականացումը ստանալ օգտա
գործելի վիճակ։ «Տւ§ա1 Րաշտտտաջ 
01օշետ6է»–ը օգտագործելով «11շձ1– 
1եո6 ̂ օւ՚ետհօբ»–ի հետ՝ ստացված 
մոդելից կարեփ Է վերարտադրել 
պատրաստի կոդ իրական ժամա
նակում «ՕՏՐ» սարքավորման 
վրա աշխատեցնելու համար։ 
«Տւ§ա1 Րաօ6տտտ§ 01օօէտշէ»–ը լայն 
կիրառվում Է ձայնի և պատկեր
ների մշակման, թվային անհա–
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Կլե Մոլերի ծրագրե՛րից 
գրված «Բօէաո» լեզվով, 
պերֆոքարտերի վրա

ղորդալար (̂ Մշ16տտ) կապի համա
կարգերի, ռադար/սոնար սարքա
վորումների և բժշկական Էլեկտ
րոնիկայի համար։

1960թ. Կլև Մոլերը աշխատում 
Էր Տոն Թոդի խմբում։ Նրանց 
նախագծերից մեկը Հիլբերտի 
մատրիցների և նրանց հակա
դարձի հաշվումն Էր։ Ինչպես 
նշում Էր Կլև Մոլերը, այդ նախա
գիծը «\1Ճ1ԼՃՏ»–ՈՎ գրելու դեպ
քում այն բաղկացած կլիներ 
հետևյալ 3 տողերից՝

Ս=տաջ1տ (հ։1հ (Իք))
ա\(Ա)
ա\>հւ1ն(Իք)
Հիլբերտի մատրիցի մոտավոր 

հակադարձը խիստ տարբերվում 
Է ճշգրիտ հակադարձից։ Նրանք 
ենթադրում Էին, որ դա հաշվարկ
ների ընթացքում կլորացման 
սխափ արդյունք Է։ Բայց սխալ
վում Էին. իեչպես հետագայում 
ցույց տվեց անգլիացի մաթե
մատիկոս Տոն Վիլիկինսոնը, 
Հիլբերտի մատրիցի սկզբնական 
արժեքի հաշվարկի սխալը վերջ
նական արդյունքի վրա ավեփ մեծ 
ազդեցություն Է ունենում, քան 
հակադարձելու ընթացքում առա
ջացող կլորացման սխալները։ 
Այդպիսի մատրիցեերն այժմ 
րնդունված Է անվանել վատ 
պայմանավորված մատրիցեեր։

Կարեփ Է համոզված հայտա
րարել, որ գրեթե բոլոր ոլորտնե
րում առաջանում են նման խնդիր
ներ։ Այդ պատճառով պետք Է 
օգտագործել ժամանակով ստուգ
ված համակարգեր, որոնց թվին Է 
պատկանում նաև «հ1ճ1՝Լ&Ք»–ը։*

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՕէսԱՐՃՈՒՄ
Ա °2  ■ ■  2006



ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Յ Ո Ւ Ր Ի  Մոսկվայի Բժշկական ակադեմիայի ամբիոնի վարիչ
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Եթե ճնշվում են հույզերը

Ոչ ոք չի կասկածում, որ հուզա
կան ցնցումները հիվանդության 
պատճառ են։ Սակայն դրա կապը 
մարդկային մտածողության հետ 
ուսումնասիրված չէ։ Իրոք, 
միևնույն իրադրությունը տարբեր 
ազդեցություն է ունենում մեզ 
վրա՝ կախված այն բանից, թե 
ինչպես ենք մենք այն գնահա
տում։ Մարդկանց մի մասն այդ 
պարագայում նախանձ է զգում 
կամ անլիարժեքություն, մյուս
ները՝ վիրավորանք կամ մեղավո
րություն, այլոք՝ ինքնագոհու
թյուն։ Բացասական հույզերն 
իրենց հերթին առաջացնում են 
ռեակցիաների մի ամբողջ շարք, 
որոնք ավարտվում են սարսափով 
կամ զայրույթով, ճնշված ագրե
սիայի վիճակով։ Եթե հույզերը 
դառնում են տնական, հյուծում են 
օրգանիզմի պաշտպանական 
ուժերը՝ հեշտացնելով հիվանդու
թյունների մուտքը։ Ահա թե ինչ
պես է այդ կատարվում։ Երբ մենք 
զայրացած ենք, օրգանիզմն ամե
նահեշտ ձևով էներգիա է ստա–

ՈրքսսՆո՞վ է ա ռողջո ւթ յո ւնը  
կ ա մ  հիվա նդութ յունը  կ ա պ վ ա ծ  
տ վ յա լ  մ ա ր դ ո ւն  յո ւր ա հ ա տ ո ւկ  
մտ ա ծե լա կ ե րպ ի  հետ ։ Պ րա կտ իկ  
բժիշկները , ելնելով իրենց  փ ո ր 
ձից , ո ր ո շա կի  կ ա պ  ԵՆ գ տ ն ո ւմ  
մտ ա ծող ո ւթ յա ն  բնույթի և  հ ի վա ն 
դի վ ի ճա կ ի  միջև։ Մ ե ծա մ ա ս ա մ բ  
ն ր ա ն ք  ա յդ  կա պ ո ւմ  Են ա պ ր ե լա 
կերպի, կոնկրետ  պ ա յմա ններո ւմ  
մա րդո ւ վ ա ր ք ա գ ծ ի  հետ ։ Ա յդպ ես  
է ա րդ յո ք։

նում արյան ոբոշ ձևավոր տար
րերի «այրման» հաշվին, օրինակ՝ 
լիմֆոցիտների, և  եթե դա հաճա
խակի է կրկնվում, ապա առաջա
նում է անվարակելիության պա
կաս և  օրգանիզմը դառնում է ան
պաշտպան, օրինակ՝ վարակի 
կամ ուռուցքի նկատմամբ։ Ուստի 
եթե մարդն ունի զայրույթի հույ– 
զեր ծնող մտածողություն, ապա 
դժվար չէ հասկանալ, որ հատկա
պես տվյալ անհատի մտածե
լակերպն է հանդիսանում պատ
ճառագիտական գործոն՝ ախ
տածնության մեջ։ Ավաղ, այն հա
ճախ բժշկի ուշադրությունից 
սպրդումէ։

Փոխե՜ք հիվանդի 
մտածելակերպը

Համարվում է, որ մենք կարող 
ենք թաքցնել հույզը, այն ցույց 
չտալ, սակայն վերացնել այն, սո
վորաբար, անհնար է։ Վիրավո
րանքը և  ամոթը մնում են վիրա
վորանք և  ամոթ, անկախ այն 
բանից, մենք դրանք ուրիշներին 
ցույց տալիս ենք, թե ոչ։ Կարելի է 
ամենաշատր շեղվել դրանցից, 
սակայն բավական է մենակ մնալ 
սեփական մտքերի հետ, և  դրանք 
նոր ուժով են բռնկվում՝ կատարե
լով ավերիչ աշխատանք։ Սար– 
դուն, ասենք, վիրավորել են մեկ 
տարի առաջ, իսկ այսօր նրա մոտ 
ինֆարկտ է, որը մոլեգնում է^
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► գիշերվա ժամը մեկին, երազում։ 
Չէ՞ որ նա քնած է, հանգստանում 
է, ինչպես մենք ենթադրում ենք։ 
Իսկ իրականում նա երազի ըե– 
թացքում ապարդյուն կերպով 
փորձում էր «մարսել» հուզական 
ցնցումը և չէր կարաղանում։ Հո
գեբանները համոզված եե, որ ցե
րեկային մտածողության յուրա
հատկություններն ավարտվում 
եե մեր երազներով, սակայն ան
ուղղակի, պայմանանշանների հա
մակարգի միջոցով։ Մարդը 
դրանց ավեփ հուզական է արձա
գանքում, քան իրականությանր։ 
Հարցումներից դժվար չէ պարզել, 
որ ստույգ վիճակում հիվանդը 
հաճախ մտքում վերարտադրում է 
անցյալում ապրած իր վիրավո
րանքի կամ ամոթի իրավիճակ

ները։ Մենք այդ անվանում ենք 
ախտածին մտածողություն։ Ու
շադրություն դարձրեք՝ ոչ թե 
ախտաբանական (հիվանդագին), 
այլ ախտածին (հիվանդաբեր), 
քանի որ այն լիովին բնական է, և 
ոչ մի հոգեբույժ այն չի որակի 
ախտաբանական։ Այն, ինչը մենք 
սովորաբար անվանում ենք վի– 
րավորվածություն, ասթեեիկ գեր
զգայություն, իրականում ախտա
ծին մտածողության արդյունք է։

Հույզերը վերահսկելու և 
դրանց վնասակար, հյուծող 
ազդեցությունը թուլացնելու հա
մար մենք պետք է փոխենք 
հիվանդի մտածողությունը։ Դա, 
իհարկե, ավեփ դժվար է, քան 
հանգստացնելը. «Հայրի՜կ, մի՜ 
հուզվեք, ավելի վատ էլ է լինում», 
կամ «Չարժե դա սրտին մոտ ըն
դունել», կամ թե հանգստացնող 
դեղ նշանակել։

Երբ մենք վիրավորված ենք, 
մեր մտածողությունն ուղղված է 
մի բանի՝ «ինչ-որ բան անել վի
րավորողի հետ», ծայրահեղ դեպ
քում նրա մեջ առաջացնել մե
ղավոր լինելու զգացում կամ վրեժ 
լուծել, չէ՞ որ «ինձ վիրավորել եե»։ 
Կամ երբ մենք նախանձում ենք, 
մեր մտածողությունը հանկարծ 
փոխվում է, մենք ձգտում ենք վե
րագրել մարդուն բացասական 
հատկանիշներ՝ ենթադրելով, որ

Տ ե ղ ա բ ն ի կ ն ե ր ը  տ ա պ ա 
կ ո ւմ  են « վ ի չ ե ն տ ի »  Փ ա յ 
տ ա թ րթ ուրն ե րը ՝ թ ա թ ա խ ե լո վ  
« դ ր ա ն ք »  տ ա ք  մոխ րի մեջ ։ Այս– 
պիսով՝ դ ր ա ն ց  համը ձ վ ա ծ ե ղ  է 
հիշեցնում ։

Մ ե ղ ո ւ ն ե ր ն  ո ւ ն ե ն  հ ի ն գ  
ա չք ։  Ե րեքը գ տ ն վ ո ւմ  են գ լխ ի  
վերևի մա սում, երկուսը՝ առ– 
ջևում ։ Մ ե ղ րա բե ր  մեղուն թևե
րո վ  թաւիահւսրում է րոպ եում 
1 1 4 0 0  ա նգ ա մ ՝ ա ռ ա ջ ա ց ն ե լո վ  
բ ն ո րոշ  բ զ զ ո ց ։

նրա հաջողությունը նրա ան
ազնվությունից է, լրջմտության 
պակասից կամ էլ նույնիսկ «ձեռքը 
մաքուր չլինելուց»։ Երբ մենք 
պատասխանենք այն հարցին, թե 
իեչպես է մտածողությունը հույ– 
զեր ծնում, ապա կարող ենք 
կառավարել դրանք և հակառակը։

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՕ
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Ինչո՞ւ է նախանձ ծնվում

«Եթե ուրիշինն ավելի լավն է, 
քան իմը, ապա նախանձ է առա
ջանում, իսկ հակառակ դեպքում՝ 
հպարտության և ինքնագոհու
թյան հաճելի պահեր։ «Իմը ավելի 
լավն է, քան նրանը»։ Սակայն ոչ

պետել հույ զերին՝ չգիտակցված 
զործողություններր դարձնելով 
գիտակցված։ Մենք պարզել ենք, 
որ ցանկացած մարդու որոշակի 
եղանակով կարելի է դա սովո
րեցնել, և այդ ժամանակ մարդը 
բոլորովին այլ կերպ է վերապրում 
հուզական ցնցումր, քան ախտա
ծին մտածողություն ունեցողը։ 
Նրա մոտ թուլանում են այնպիսի 
ապրումներ, ինչպիսիք են վախը, 
զա յրույթը, տագնապը, և 
զուգընթաց ներգործությունը

բոլոր համեմատու
թյուններն են հան
գեցնում հույզերի։
Օրինակ՝ Քուվեյթի 
շեյխը ավելի շատ 
փող ունի, քան ես, 
սակայն դա ինձ չի 
անհանգստացնում։
Բայց ես անհանգստանում եմ, 
երբ ինձ նման մի ուրիշ պրոֆեսոր 
ավելի շատ է վաղ ունենում, քան 
ես, կամ ինչ-որ ուրիշ բան, ենթադ
րենք՝ ունակություններ։

Եթե հույզերը որոշվում են 
մտածողության բնույթով, ե եթե 
մարդն այդ գիտե, ապա կարելի է 
նրան սովորեցնել վերահսկել իր 
մտքի աշխատանքը և տիրա–

բուժում է նրան։ Որոշ հիվանդ–| 
ներ թեթևություն են ստանում,) 
ընդ որում բավական զ 
Օրինակ՝ վիրավորանքր և նա
խանձը առաջացնում են, ասենք, 
Օդդիի սեղմամկանի կծկում, 
հիվանդը վերապրում է լեղուղի
ների շարժունակության խան
գարման նոպա՝ չգիտակցելով

հույզի և ախտանշանի միջև եղած 
կապի գոյությունդ։ Այն մնում է 
չգիտակցված։ Իսկ երբ բուժիչ 
մտածողության ուսուցման հե
տևանքով նա «ողողում-մաքրում 
է» այդ հույզերի կոգնիտիվ կա– 
ռուցվսւծքր և թուլացնում դրանք, 
ապա նոպաներր թուլանում են և 
իսպառ անհետանում, հատկա
պես, երբ հիվանդր գիտակցում է 
այդ կապի առկայությունր։ Բուժիչ 
մտածողության թերապևտիկ կի
րառումը պահանջում է հոգե– 
մարմնական վերլուծություն, քա
նի որ դրանք անհատական են։ 
Եթե մեկի մոտ նշված սեղմամկա
նը արձագանքում է վիրավորան
քին կամ ամոթի զգացմանր, ապա 
մյուսի մոտ հնարավոր է լինեն ռա– 
դիկուլիտի ախտանշաններ։ ■

Գոյություն ունի բ զ ե զ ն ե ր ի  շուրջ  4 0 0  հ ա զ ա ր  
հ ա յտ ն ի  տ ե ս ա կ ։ Ա մենա խ ոշորի՝ հսկա  բ զ ե զ ի ,  չա փ ը  
հա սնում  է 17ս մ ։
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Քիմիական գիտությունների թեկնածու, Խ. Աբովյանի անվան 
Հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարանի քիմիայի և նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

Ուսումնասիրությունների ոլորտը՝
թթվածին, ծծումբ, ազոտ պարունակող հինգ– և վեցանդամանի հագեցած 
հետերոցիկլիկ միացությունների ճեղքման ռեակցիաների

ՌԱԶՄԻԿ
ԻՍՊԻՐՅԱՆ

ս ՜ ո ւ ո ո յ լ կ Լ Է Յ ի ՜ լ  ս ՜ ^ տ ւ ւ ա ^

Մ ետաղները քիմիական 
տարրեր են, որոնք ազատ 
վիճակում մետաղական 

կապերով առաջացնում են պարզ 
նյութեր։ Դեռևս ալքիմիկոսները 
գտնում էին, որ բնությունը յոթ 
մոլորակների քանակով յոթ մե
տաղ է ստեղծել։ Այս միտքն իր մեջ 
պարունակում է միջնադարյան 
ալքիմիայի կարևորագույն 
կանխադրույթներից մեկը։ Ըստ 
նրանց՝ յուրաքանչյուր մետաղ 
երկրի կեղևում ծնվում և կուտակ
վում է որոշակի մոլորակի ազդե
ցության տակ։ Ինչ-որ շրջանում 
գիտությանն իսկապես հայտնի 
են եղել միայն յոթ մետաղներ և 
նույնքան էլ երկնային մարմին
ներ։ Ալքիմիական կուռ տեսու
թյունն ասում է, որ ոսկին երկն
քում ներկայացնում է Արևը, ար– 
ծաթր Լուսինն է, պղինձը, անկաս
կած, ազգակցական կապերով 
կապված է Վեներայի հետ, երկա
թը մարմնավորում է Մարսը, 
սնդիկը համապատասխանում է 
Մերկուրիին, անագը՝ Յուպիտե– 
րին, կապարը՝ Սատարեին։ Սիե– 
չև XVII դարը մետաղները գրա
կանության մեջ պատկերվում էին 
համապատասխան աստղագի
տական խորհրդանիշերով։

Ամեն ինչ ճիշտ կլիներ, եթե 
նոր երկնային մարմինների հայտ
նաբերմանը զուգընթաց ավելա

Գ ԻՏՈ Ւ Թ Յ Ա Ն ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
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նար մետաղների բազմությունը։
Երկնային մարմինների ակն

հայտ պակասր հայտնաբերված 
մետաղների թվի նկատմամբ ստի
պեց ալքիմիկոսներին փակուղուց 
դուրս գալու ելք գտնել։ Իսպա
նացի մետաղագործ Ալվարո Ա– 
լոեսոն 1640 թվին իր «Սետւսղա–

զործության արվեստր» գրքում 
գրել է. «Մի քանի տարի առաջ 
Բոհեմիայում հայտնաբերել եե 
մետաղ, որը գտնվում է կապարի և 
անագի միջև և երկուսից էլ տար
բերվում է։ Եթե կապ կա մե
տաղների և երկնային մարմին
ների միջև, ապա դա չի՞ նշանա–



ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
կում արդյոք, որ կատարելագոր
ծելով աստղադիտակները՝ կարող 
ենք նոր մոլորակներ հայտնա
բերել»։ Սակայն որքան էլ կատա
րելագործվում էին աստղադի
տակները, աստղագետներին հա
ջողվեց մոլորակների թիվր հասց
նել իննի, մինչդեռ մետաղների 
թիվը հասնել է 85-ի՝ ակնհայ
տորեն հաշվի չառնելով «մոլորա– 
կամետաղային» տեսության 
դրույթը։

ՈՍԿԻ ԱՐԵւԱ՛ ՄԵՏԱՂ
Ազնիվ կամ թանկարժեք մե

տաղներ են ոսկին, արծաթը և 
պլատինը։ Նրանց թվին են 
պատկանում նաև պլատիեային 
մետաղները (պալադիում, ռուտե– 
նիում, ռողում, օսմիում, իրիդի
ում)։ Նրանք կոչվում են ազնիվ մե
տաղներ ոչ միայն այն պատճա
ռով, որ չեն ժանգոտվում, հազվա
գյուտ են և գեղեցիկ, այլ դժվար են 
լուծվում։ Սիակ լուծույթը, որի մեջ 
լուծվում է ոսկին, երկու ուժեղ 
թթուների (ազոտականի և ա– 
ղաթթվի) խառնուրդն է։ Այդ 
թթուներից յուրաքանչյուրն ա– 
ռանձին կարող է լուծել բազ
մաթիվ մետաղներ, բայց չի կարող 
լուծել ոսկին։ Դա հնարավոր է 
միայն ազոտական թթվի և 
աղաթթվի 1:3 հարաբերությամբ 
խառնուրդով, որը կոչվում է 
արքայաջուր, քանի որ նա րնղու– 
նակ է լուծել «արքայական» մե
տաղը՝ ոսկին։

Ազնիվ մետաղներր բնութա
գրվում են շատ փոքր քիմիական 
ակտիվությամբ, չժանգոտվելու 
ունակությամբ և կայունությամբ 
մթնոլորտային ու հանքային 
թթուների ազդեցությունների 
նկատմամբ։

Ազնիվ մետաղներից պատ
րաստված իրերն ունեն գեղեցիկ 
արտաքին տեսք, մաքուր վիճա
կում նրանք օժտված են բարձր 
փափկությամբ, ճկունությամբ և 
ձգելիությամբ, հեշտությամբ են
թարկվում են մշակման. 1 գ ոսկուց 
հնարավոր է ձգել մինչև 2,4 կմ եր
կարության մետաղալար։

Նախկինում ազնիվ մետաղ
ները կիրառվում էին միայն զար
դեր պատրաստելու համար, իսկ

այժմ նրանք լայն կիրառություն 
ունեն տեխնիկայում, գործիքաշի
նության մեջ, ավտոմատիկայում, 
ավիացիայում և հրթիռաշինու
թյան մեջ։ Առանց ազնիվ մետաղ
ների ժամանակակից տեխնիկան 
պատկերացնել անիմաստ է։

Ոսկու միացություններն օգ
տագործվում են լուսանկարչու
թյան մեջ, կախույթներր՝ բժշկու
թյան մեջ՝ ռևմատիկ հոդաբոր
բերը և գայլախտը բուժելու 
համար։

Հայտեի են ոսկու 14 ռադիոակ– 
տիվ իզոտոպներ՝ 190 - 203 զանգ
վածային թվով, որոնք ստացվում 
են բնածին ոսկին ռմբակոծելով 
նեյտրոններով, պրոտոններով, (3– 
և՝/ - ճառագայթներով։ Նեյտրոն
ներով ոսկու ռմբակոծումը կա
տարվում է միջուկային ռեակտոր
ներում։ Ամենագործեական կի
րառությունն ունեն 198 և 199 
զանգվածային թվով իզոտոպ
ները։ Ոսկու 198 զանգվածային 
թվով իզոտոպի կիսաքայքայմաե 
ժամկետը 2,7 օր է, իսկ 199 
իզոտոպինը՝ 3,3 օր։ Երկու 
իզոտոպներն էլ արձակում են թ՜և 
^ - ճառագայթներ։ ճառագայթա
ակտիվ իզոտոպները մետաղա
կան առարկաների (ասեղներ, 
թելեր), ինչպես նաև վաշի կոլո
դիումի տեսքով օգտագործվում 
են չարորակ ուռուցքների, արյան 
հիվանդությունների, բրոնխայիե 
ասթմայի բուժման համար։ Ոսկու 
իզոտոպներից արձակվող |3– մաս
նիկները թափանցում են հյուս
վածքների մեջ փոքր խորությամբ 
(0,38 մմ), և նրանց ազդեցությունն 
ունի տեղային բնույթ։ ճառագայ– 
թակտիվ ոսկու ճառագայթման 
չափաբաժիեը հազիվ բավարա
րում է ուռուցքի բուժմանը և չի 
ազդում առողջ հյուսվածքների 
վրա։ Աշխարհում մեծ քանակու
թյամբ ոսկի օգտագործվում է 
ատամնաբուժական նպատակ
ներով և ունի շատ հին պատմա
կան անցյալ։ Դեռևս էտրուսկնե
րի, որոնք մեր թվարկությունից 
հազար տարի առաջ ապրել են 
Իտալիայում, դամբարանների պե
ղումներից հայտաբերվել են ոս
կյա ատամների պյտթեզեեր։

XVI դարի ձեռագրերում նըշ–

ված է, որ ոսկիե օգտագործվել է 
ատամների լցման (պլոմբման) 
համար։ Այժմ ատամնաբուժու
թյան պրակտիկայում ոսկուն փո
խարինել է պալադիումր, որն ավե
լի թեթև է և ատամի պրոթեզների 
պատրաստման գործում իր բնու
թագրիչներով չի զիջում ոսկուն։

Ամբողջ աշխարհում շատ մեծ է 
ոսկու տնտեսական նշանակու
թյունը։ Ապրանքային արտադ
րության պայմաններում ոսկիե 
կատարում է համընդհանուր ար
ժեքի դեր, որով ձեռք է բերում հա
տուկ սպառողական արժեք և 
վերածվում փողի։

«Ոսկին ե արծաթը, - գրել է Կ. 
Սարքսր,– իրենց բնույթով փող 
չեն, բայց փողն իր բնույթով ոսկի 
ու արծաթ է»։

Որպես փող՝ ոսկու առանձ
նացման պատճառը նրա ֆիզի
կական և քիմիական հատկու
թյուններն են։ Ոսկու զգալի մասն 
օգտագործվում է մետաղադրամ 
պատրաստելու համար կամ ձու
լակտորներով պահվում է կենտ
րոնական բանկերում՝ որպես 
պետության ոսկու պաշար։ Այն 
ծառայել է որպես խնայողության 
ու հարստության կուտակման, 
ինչպես նաև փոխանակության 
միջոց։

Երկրակեղևում ոսկու պարու
նակությունը 4,310՜7 զանգվա
ծային տոկոս է, որը կազմում է 100 
միլիարդ տոննա։ Ոսկի պարու
նակում է նաև ծովի ջուրը։ 
Քիմիկոսները հաշվել են, որ մեկ 
կիլոմետր խորանարդ ջրի մեջ 
պարունակվում է 5,5 - 5,7 տ ոսկի։ 
Ոսկու քանակը ծովի ջրում մոտա
վոր հաշվարկներով կազմում է 8 
միլիարդ տ։ Ոսկին իր տարած
վածությամբ 74-րդ տարրն է։ 
Բնության մեջ մեծ մասսամբ 
հանդիպում է բնածին վիճակում, 
հազվադեպ միացությունների 
ձևով՝ տերորի, սելենի, ծծումբի, 
բիսմուտի հետ։ Բնածին ոսկիե 
հանդիպում է նաև երկաթի, 
պղնձի, արսենի և այլ մետաղների 
սուլֆիդներում։ Ոսկիե հիմնա
կանում հանդիպում է հետևյալ 
միներալների տեսքով՝ կալա– 
վերիտ (Ճ.ս1՝62), սիլվանիտ 
(ճ§ճսյտ4), որոնք սովորաբար ու
ղեկցվում են երբավտշի բնածինէ
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► ոսկով։ 5գ–ից ավել ոսկու կտոր
ներին անվանում են բնածին։ 
Բնածին ոսկու մեծ կտորները 
հանդիպում են հազվադեպ։ 
Աշխարհում ամենամեծ բնածին 
ոսկու կտորը կշռել է 112 կզ, որը 
պահվում է ԱՄՆ-ում։ 36,2 կզ 
քաշով բնածին ոսկի հայտնա
բերվել է Հարավային Ուրալում 
1842թ և պահվում է Մոսկվայի 
ադամանդե ֆոնդում։ Երբեմն 
բնածին ոսկին շվտթում են ոբոշ 
միներալների հետ։ Այսպես՝ այն, 
ինչ հայտնի է որպես «ոսկի 
հիմարների համար», իրականում 
պիրիտե է՝ երկաթի կպչեդաեը 
(քշՏ2)։ Քանի որ այդ դեղին 
միներալը շլացուցիչ փայլում է, և 
հեշտությամբ կարեփ է շփոթել 
ոսկուհետ։

Միջնադարյան ալքիմիկոսնե
րը հորինել են բազմաթիվ լեգենդ
ներ՝ նվիրված «փիլիսոփայական 
քարի» հայտնաբերմանը, որի օգ
նությամբ հնարավոր է ստանալ 
ոսկի։ Բնական է, որ հանդիպում 
էին շառլատաններ, որոնք առա
ջարկում էին «փիլիսոփայական 
քարի» պատրաստման եղանակ
ներ։ Մարդկանց հավատը, որ 
հնարավոր է գտնել «փիլիսոփա

յական քա
րը», որի օգ
նությամբ կա
րելի է ստա
նալ ոսկի, 
նրանց մղում 
էր բազմաթիվ 
հաեցա գոր– 
ծություն նե
րի։ Այսպես՝ 
Ֆրանսիայի 
մարշալ բա
րոն դը Ռեցը, 
որը հայտնի 
էր «կապույտ 
մորուք» ա– 
նունով և ալ– 
ք ի մ ի կ ո ս  

Ֆրա եսուա  
Պրիլետտիե 
մե ղադր վե
ցին 800 երի
տասարդ աղ
ջիկների սպա
նության մեջ, 
որոնց արյու
նից իբր ոսկի 
էին պատ

րաստում։ 1440թ. հունիսի 30-ին 
քահանա Շան դը Մոլեստրուան 
պահանջեց բարոն դը Ռեցիե և 
ալքիմիկոս Պրիլետտիին հանձնել 
ինկվիզիցիայի ձեռքը։ 1440թ. 
հոկտեմբերի 20-ին նրանց այրե
ցին խարույկի վրա։ Անցավ 485 
տարի, ե 1925թ. դոկտոր Վենշոեը 
Նաշկուլ դղյակի ավերակների 
մեջ գտավ ոսկու հսկայական 
պաշար, որը ստացել էր ալքիմի
կոս Պրիլետտիե քվարցե ապար
ների երակից։ 500 տարի անց դը 
Ռեցի մականունը «կապույտ 
մորուք» վերանվանվեց:

Ոսկին և արծաթը ծառայում 
էին իբրև Արևի և Լուսեի խոր– 
հըրդաեիշեը ոչ միայն աստ
ղագետների, այլ նաև մի շարք 
ազգերի, ժողովուրդեերի համար։ 
Այսպես՝ ացտեկների ստաջնորդր 
(ա ցտ եկները Մ եքսիկա յի 
բնիկներն էին) Մեքսիկան 1519– 
1524 թթ. գրաված իսպանացի 
զավթիչ էռնանա Կորտեսի 
չարությունր մեղմելու համար 
նրան որպես նվերերկու սիմվոփկ 
մետաղական սկավառակ է ու
ղարկել, յուրաքանչյուրի սայփ աե– 
վի չափով, որոնցից մեկը ոսկուց 
էր, իսկ մյուսը՝ արծաթից։ Սկա

վառակները խորհրդանշում էին 
Արևը և Լուսինը։

ՍւՈՈւԻ ՄԵՏԱՂ
Ալքիմիկոսները արծաթր հա

մարում էին լուսնի մետաղ։
Ս. Վ. Լոմոեոսովն իր աշխա

տություններից մեկում գրել է. 
«Երկրորդ բարձրորակ մետաղը 
արծաթն է, որը ոսկուց տարբեր
վում է ծանրությամբ։ Նրա գույնն 
այնքան սպիտակ է, որ եթե ար
ծաթր լրիվ մաքուր է և հալելուց 
հետո միայն ձուլված, ապա հեռ
վից այնքան սպիտակ է թվում, իեչ
պես կավիճը»։

Արծաթը գեղեցիկ, սպիտակա
փայլ մետաղ է, հալման ջերմաս
տիճանը՝ 960,5°Շ, խտությունը՝ 
10,5գ/սմ3։ Չափազանց պլաստիկ 
է և կռեփ։ Արծաթից կարելի է ձգել 
108 մմ հաստությամբ փայլա– 
թերթ։ 1գ արծաթից կարելի է ձգել 
1800մ երկարությամբ լար։ Արծա
թը ամենալավ ջերմա– և էլեկտրա
հաղորդիչ մետաղն է։

Արծաթի պարունակությունը 
երկրի կեղևում կազմում է 10 5 
զանգվածային տոկոս, ծովի 
ջրում՝ 0,3-10 մգ/տ։ Բնության մեջ 
հանդիպում է իեչպես ազատ 
վիճակում (բնածին արծաթ), 
այնպես էլ միացությունների 
ձևով՝ աըգենտինիտ (Ճ§2Տ), 
պիրոգիրխր (Ճ&ՐԵՏյ), պրոստխր 
(Ճ§3Ճ.տՏ3), կերագիրխր (ծ.§Շ1)։ 
Բնածին արծաթը ավեփ քիչ է 
հանդիպում, քան բնածին ոսկին, 
քանի որ արծաթր հեշտությամբ 
միացություններ է առաջացնում 
այլ տարրերի հետ։ Ամենամեծ 
բնածին արծաթր կշռել է 13,5տ։ 
Արծաթը, որպես բնական համա
ձուլվածք, բնության մեջ հան
դիպում է ոսկու, պղնձի, բիսմու– 
տի, սնդիկի, արսենի և այլ տար
րերի հետ։ Բնության մեջ արծաթը 
առաջացնում է ավեփ քան վաթ
սուն միներալներ։ Արծաթն ունի 
օգտագործման լայն ոլորտ։ Այն 
կիրառվում է ոսկերչության, լու
սանկարչության, էլեկտրոնի
կայում, ճշգրիտ գործիքաշինու
թյան, հրթիռաշինության և 
բժշկության մեջ։

Հնագույե ժամանակներից ար–
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ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ծսւթը դեկորատիվ կիրառական 
արվեստի տարածված կարևորա
գույն տարրերից է։ Արծաթյա 
գեղարվեստական իրերի պատ– 
րաստումր, հաճախ այլ թանկար
ժեք մետաղների և քարերի հա
մադրությամբ, հայտնի էր հեա– 
գույն ժամանակներից։ Արծաթը 
կիրառվել է եկեղեցական զան
գերի, տնային սպասքի առարկա
ների պատրաստման համար։ 
Արծաթը օժտված է մանրէասպան 
հատկությամբ։ Իզուր չէ, որ 
«սուրբ ջուրը» պահվում է արծաթ
յա ամաններում։ Ինչն էր պատճա
ռը, որ «սուրբ ջուրը» ուներ հրա
շագործ հատկություն։ Արծաթը 
շատ չնչին քանակությամբ լուծ
վում է, և արծաթ իոեներր թա
փանցում են մանրէների բջիջներ 
և խանգարում երանց կենսա– 
գործնեությանը։

Արծաթի հետքեր պարունա
կող ջրի մանրէասպան արդյու
նավետությունը շատ մեծ է։ 
Դեռևս Ալեքսանդր Մակեդոնա
ցու զինվորեերր վերքերը բուժելու 
համար օգտագործել են արծաթյա 
թիթեղներ։ Արծաթր սպանում է 
մանրէներին և նպաստում է 
վերքերի բուժմանը։ ժամանակին 
սանիտարական տեխնիկայում և 
բժշկության մեջ օգտագործվում 
էին արծաթը և նրա աղերը ջրի 
վարակազերծման, «արծաթյա 
թանզիֆի», «արծաթյա բամ
բակի» պատրաստման համար, 
մաշկային հիվանդությունների, 
խոցերի, դժվար ապաքինվող 
վերքերի բուժման համար։ Լուծ
վող արծաթի քանակը կախված է 
ջրի հետ նրա շփման մակերեսից։ 
Որպեսզի արծաթե իրերի շփման 
մակերեսը ջրի հետ չավելանա, 
գիտեականեերր առաջարկեցին 
արծաթը բարակ թիթեդի տեսքով 
նստեցնել ավազի վրա և ջրի 
ֆիլտրումր կատարել «արծաթե 
ավազի» միջով։ Եվ դա բավական 
է, որ ջուրը ազատվի մանրէներից։ 
Արծաթի ծախսր հասցվում է 
նվազագույնի, իսկ արդյունքը՝ 
առավելագունի:

Բժշկության մեջ արծաթի նիտ
րատը և կոլոիդային արծաթը 
(դժոխաքար) օգտագործվում են 
որպես հականեխիչներ։ Արծաթի 
ամալգամը օգտագործվում է 
բժշկության մեջ՝ որպես ատա–

մալիցք (պլոմբ)։
Արծաթի հալոգեեիդեերը, 

հատկապես բրոմիդը խիստ զգա
յուն են լույսի նկատմամբ և 
օգտագործվում են լուսանկարչու
թյան մեջ։ Արծաթը լայնորեն 
տարածված է ինչպես ցածրա
կարգ, այնպես էլ բարձրակարգ 
կենդանիների օրգանիզմներում։ 
Մարդկու օրգանիզմում (100գ հա
մար հաշված) արծաթ հայտնա
բերվել է արյան մեջ և գլխու
ղեղում՝ 0,3մգ, լյարդում՝ 0,05մգ, 
թոքերում՝ 0,04մգ, ոսկորներում՝ 
0,01մգ։

Արծաթը կիրառվում է քիմիա
կան արդյունաբերության որոշ 
ճյուղերում ռեակտորների պատ

րաստման համար։ Արծաթյա 
տիգելները անվախարիեելի են 
ալկալիների հալման համար, 
որոնք բարձր ջերմաստիճաննե
րում քայքայում են համարյա բո
լոր մետաղներին։ Մեծ քանակու
թյամբ արծաթ օգտագործվում է 
հայելիների պատրաստման հա
մար։

Արծաթի հետ է կապված մի 
շարք ընդհանուր անունների և 
հասկացությունների ծագումը։ 
Այսպես՝ հին Ոուսաստաեում ար
ծաթյա քառակող կտորը տարբեր 
առարկաների արժեքի որոշիչ էր. 
եթե ապրանքի գինր ցածր է եղել, 
քան քառակող արծաթի կտորը, 
ապա այն կտրատել են մասերի։

Այդ կտրատված մասերն անվա
նել են «ռուբլի», և դրանից էլ 
առաջացել է ռուսական փողի 
անունը՝ ռուբլի։

Արծաթի հետ է կապված նաև 
Հարավային Ամերիկայում մի երկ
րի անուն՝ Արգենտինա։ 1527թ. 
Սեբաստիաե Կաբուրն իր արշա– 
վախմբով բարձրացել էր Սոլիս 
գետի հոսանքով վեր և զարմացել՝ 
տեսնելով իր զինվորների կողմից 
տեղի բնակիչներից թալանած 
հսկայական քանակությամբ ար
ծաթը, ե այդ գետաբերանն ան
վանել էր արծաթավուն՝ արգեն– 
տում։ Այստեղից էլ առաջացել է 
երկրի անունը՝ Արգենտինա։

Մեծ քանակությամբ է արծաթ

օգտագործվում մանրադրամի 
պատրաստման համար։ Արծաթը 
փափուկ մետաղ է, և այդ պատճա
ռով դրամի պատրաստման հա
մար օգտագործվում է նրա համա– 
ձուլվացքը պղնձի հետ (1:1)։ 
Հայտնի են մաքուր արծաթից 
դրամի դրոշմման դեպքեր։ Ոու– 
սաստանում այդպիսի դրամի 
դրոշմամբ զբաղվել է Ուրալի 
մագնատ Ակիֆիյա Դեմիդովը, 
Տուլայի հայտնի դարբին Նիկիտււփ

*  Պրոտոպլազ՛մա– կենդանի բջջի 
(ներա՛ռյալ կորիզը -  ցիտոպլազ– 
մաև) պարունակությունը։ Կյանքի 
նյութական հիմքն է կենդանի 
նյութը, որից կազմված են օրգա
նիզմները։
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►Անտուֆևի որդին, որին Պետրոս 
Առաջինր զարմանահրաշ ոսկե
դրամի պատրաստման համար 
Ուրալում հողատարածություն
ներ էր եվիրել, որտեղ կարելի էր 
հայտնաբերել երկաթի և այլ 
հանքեր։ Իրոք, հայտնաբերվեցին 
ոչ միայն երկաթի, այլև արծաթի 
հանքեր։ Պետական օրենքով՝ 
Ռուսաստանում, եթե հայտնա
բերվում էին արծաթի հանքեր, 
անպատճառ պետք է հանձնվեին 
կայսրական արքունիքին որպես 
սեփականություն։ Սակայն Դեմի– 
դովը, իրեն համարելով ռուսական 
մետալուրգիայ ի հիմնադիր Ուրա– 
լում, որոշեց չհանձնել արծաթի 
հանքը ցարական արքունիքին։ 
Արծաթի հանքերում դաժանու
թյամբ աշխատեցնում էր հարյու
րավոր ստրուկների և դրոշմում էր 
իր դրամները, որոնք չէին տար
բերվում ցարական դրամներից։ 
Դեմիդովի դրամները պարունա
կում էին ավեփ շատ արծաթ, քան 
ցարական դրամներր, և այդ 
պատճառով էլ հնարավոր չէր 
դրանք կեղծ դրամներ անվանել։ 
Նևյաեսկու խորը նկուղում՝ կու– 
րաետեեըով բարձր աշտարակի 
տակ, որն իր ճարտարապետու
թյամբ չէր տարբերվում ռուսա
կան միջնադարյան կառույցնե
րից, օր ու գիշեր աշխատում էր 
Դեմիդովի դրամահատարանր։

Դեմիդովյաե դրամները ցարա
կան դրամի հետ միասին տարած
վեցին ամբողջ երկրով, և դժվար 
էր ասել՝ ցարական դրամն էր շատ, 
թե Դեմիդովյաեը։ Հանկարծ 
Նևյանսկի դրամահատարանի մա
սին լուրեր տարածվեցին և հա
սան մայրաքաղաք։ Սակայն հե
տաքննության և ստուգման մա
սին խոսք անգամ չեղավ, նույնիսկ 
թագուհի Աննա Իոննովնաե լռեց։ 
Սի անգամ թագուհին, Դեմիդո– 
վից ստանալով թղթախաղի իր 
շահումը նոր դրամներով, հան
կարծ հարցրեց. «Այս դրամները 
քո՞, թե՛ իմ աշխատանքով են, Նի–
կիտիչ»;

Ներկաները գրում են, որ Նի– 
կիտիչը վեր կացավ, հաճելիորեն 
ժպտաց, թափ տվեց ձեռքերը և 
խոնարհաբար պատասխանեց. 
«Սեեք բոլորս Ձերն ենք, մայր 
կայսրուհի, ես էլ եմ Ձերը, և իմ 
ունեցվածքն էլ է Ձերը»։ Ամեն մի 
պատմություն ունի իր վերջը, և 
եկավ Դեմիդովի գաղտնի դրա
մահատարանի վերջը։ Թագուհին 
Նևյանսկ հանձնախումբ ուղար
կեց՝ րեդուեելու «արծաթի հարս
տությունը»։ Հանձնախմբի ժա
մանումից երկու օր առաջ Դեմի– 
դովր կարգադրեց բացել ջրարգե
լակը, որը բաժանում էր դրամա
հատարանը լճից։ Դեմիդովյաե 
հանցագործության գլխավոր ա–

կանատեսեերը՝ պատերին գամ
ված երեք հարյուր ստրուկները, 
անցան ջրի տակ։ Ահա արծաթի 
«կենսագրությունից» մի դրվագ, 
որ հայտնի էր մարդկությանը 
շատ վաղուց։
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Դիտնականներր գտնում են, 
որ բրոնզե դարին փոխարինեց 
երկաթե դարը, երբ աշխատան
քային գործիքները և զենքերն 
սկսեցին պատրաստել երկաթից։ 
Երկաթե դար համարվում է մ.թ.ա. 
IX–VIII դարերից մինչև մ.թ.ա.1 
դարն ընկած ժամանակահատվա
ծը։ Քիմիապես մաքուր երկաթը 
մոխրագույն, արծաթափայլ 
պլաստիկ մետաղ է։ Արտաքին 
տեսքով շատ նման է պլատինին, 
չի ենթարկվում կոռոզիայի և 
դիմադրում է թթուների ազդեցու
թյանը։ Սակայն չնչին խառնուրդ
ներն այն զրկում են այդ արժեքա–

Եգիպտոսի արևմուտքու 
հայտնաբերվել է հսկայական 
խառնարան, որն առաջացել է 
համապատասխան չափերի երկ
նաքարի անկման հետևանքով։ 
Խառնարանն ապշեցնում է իր 
չափերով, նրա տրամագիծը 
կազմում է 31կմ (մինչև այդ Սա– 
հարայում երկնաքարի ամեեա– 
խոշոր խառնարանն էր համար
վում 12կմ տրամաչափ ունեցող 
հետքը)։ Իր մակերեսով նա հա
վասար է Կահիրեիե՝ սկսած օդա
նավակայանից և վերջացրած 
Գիզայի բուրգերով։ Բոստոնի հա
մալսարանի գիտնականները, 
որոնց բախտ է վիճակվել կա
տարելու այդ հայտնագործու
թյունը, խառնարանն անվանել եե 
«Քեբիրա», որը, արաբերենից
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թարգմանած, նշանակում է 
«հսկայական»։

Հետազոտությունների ղեկա
վար դոկտոր Ֆարա-կ^էէ Բազի 
խոսքերով, այդպիսի հետք կարող 
էր թողնել 1,2կմ տրամագիծ ունե
ցող երկնաքարը։ Գյուտն արվել է 
Սահարայի արբանյակային լու– 
սանկարր ուսումնասիրելուց հե
տո։ Նախկինում հսկայական 
խառնարանը ծածկված է եղել 
ավազաններով։ Սակայն աշխար
հի ամենամեծ խառնարանի 
կոչմանն արժանանալուն Քեբե– 
րաե չի հասնում. Սիբիրի հյուսի
սում կա մի խառնարան, որի տրա
մագիծը 100 կմ է։

Բայց այժմ այդ հարցը չէ որ 
անհանգստացնում է գիտնական
ներին։ Նրանք արդեն պարզել են, 
որ այդ խառնարանն առաջաց
րած հսկայական երկնաքարը

վոր հատկություններից:
Խոնավ օդում երկաթը պատ– 

վում է փխրուն ժա նգով 
(ք՝620 3–ոՈ20), որով անարգել 
թափանցում է թթվածինր, և 
պատճառ դառնում հետագա 
օքսիդացման։ Քանի որ երկաթը 
ժանգոտվում է, նրան չէին դասում 
ազնիվ մետաղների շարքին։ 
Սակայն շնորհիվ ժանգոտվելու 
հատկության՝ երկաթը համար
վում է «ամեեաազեիվ» մետաղը։ 
Եթե երկաթը ոսկու ե արծաթի 
նման չժանգոտվեր, այսինքն՝ 
չօքսիդանար, ապա երկրի վրա չէր 
փնի ոչ մարդկային կյանք, ոչ 
բուսականություն։ Գոյություն ու
նեցող բոլոր ներկերի գույները և 
կարմիր գույեր, որով փայլում է 
ռուբինը, պայմանավորված են 
նրանց մեջ առկա ժանգով։ Ջրում 
լուծված ժանգը բույսերի հիմնա
կան սնունդն է և տափս է նրանց 
կանաչ գույն։ Երկաթը մասնակ
ցում է բույսերի պրոտոպլազմայի*
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Երկրի վրա է ընկել մոտ 100 մլն 
տարի առաջ։ Հնարավոր է՝ հենց 
դա է դարձել երբեմնի արգավանդ 
հոդի տեղում անապատի առա
ջացման պատճսար. չէ՛ որ այդ
պիսի խոշոր տիեզերական բե
կորի անկումր ուղեկցվել է գեր
հզոր պայթյունով։ (Ի դեպ, այդ 
գյուտը կարող է եաե հաստատել 
այն վարկածր, թե դիեոզավրերը 
վերացել են երկնաքարի անկու
մից հետո)։

Ենթադրվում է, որ երկնաքարը 
կարող է ւինել նաև այլ հետաքր
քիր օբյեկտների առաջացման 
պատճառ, օրինակ՝ դեղնակա
նաչավուն բեկորներով ծածկված 
այն հսկայական դաշտր՝ «Անա
պատի ապակի» անվամբ, որը 
հայտնաբերվել է Եգիպտոսի հա– 
րավ-արևմուտքում։
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օքսիդացման գործընթացներին և 
շեչառությանր։ Երկաթից գրկված 
բույսերը ունենում են դեղին տե
րևներ։ Քիչ քանակությամբ եր
կաթի լուծելի աղերի լուծույթ տա
լով բույսերին՝ դեղին տերևները 
կանաչում են։

Նույն ժանգն արյանը մատա
կարարում Է երկաթ, որը երան 
տափս Է կարմիր գույն։ Մարդու 
օրգանիզմում պարունակվում Է 
մոտ Յգ երկաթ, որի 75%-ը հե
մոգլոբինի բաղադրության մեջ Է, 
ինչի շնորհիվ կատարվում Է կա
րևոր կենսաբանական գործըն
թացը՝ շնչառությունը։ Սարդու և 
կենդանիների օրգանիզմում եր
կաթը տարածված Է ամենուրեք, 
նույնիսկ աչքի ոսպնյակի մեջ, 
որտեղ բացակայում են արյու
նատար անոթներր։ Երկաթով 
հարուստ են լյարդը, փայծախը, 
երիկամներր։ Օրգանիզմում եր
կաթի անբավարար քանակու
թյան դեպքում մարդը շուտ Է

*■ *

&

Տբտէ և Օբբօւէսաէ̂  մարսագ– 
եացեերը, որ 2004թ. վայրէջք եե 
կատարել Սարսի վրա, շարունա
կում եե Կարմիր մոլորակի 
մակերևույթի ուսումեասիրու– 
թյուեր և ուրախացնում եե 
երկրացիներին անսովոր առար
կաների լուսանկարներով։ Վեր
ջերս Տբտէ-ը Երկիր Է հաղորդել 
չորս լուսանկար, որոնց վրա 
նկատելի Է անսովոր մի քար, որը 
բաղկացած Է տարբեր երանգ
ների երկու մասից։ Դա անսովոր 
քարերի հայտնաբերման առաջին 
դեպքը չէ։ 2005թ. սկզբին Տբտէ-ը 
հայտանբերել Էր մագնիումի 
սուլֆատի բարձր պարունակու
թյամբ մի մեծ քար։ Գրեթե նույն 
ժամանակ Օբբօւէսաէ -̂ն երկնա
քար Էր գտել Մարսի վրա։

*հէէբ։//աա».ստսեծ.ու/ո6ատ/31՜էւօ1տ61384.հէա1.

հոգնում, առաջանում են գլխա– 
ցավեր, տրամադրությունը վա
տանում Է։ Դեռևս հնում հայտնի 
Էին «երկաթե» դեղամիջոցներ։ 
1783թ. «Տնտեսագիտական հան
դեսը» գրել Է. «Որոշ դեպքերում եր
կաթն ինքը շատ լավ դեղամիջոց 
Է, ե  օգտակար կերպով օգտա
գործվում Է ամեեամանր խար– 
տուքը՝ կա՜մ հենց այդպես, կա՜մ 
քաղցրացված»։ Եթե խաղողի 
թթու գինին թրմել երկաթախար– 
տուքով,ապա կտրացվի երկաթէփ
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►կամ պողպատե գիեի, իսկ դա շատ 
լավ դեղամիջոց է։ Իհարկե, XX 
դարի 2-րդ կեսիե հիվանդներր 
հարկադրված չէին եըկաթախար– 
տուք կուլ տալ, սակայե երկաթի 
միացություններն օգտագործվում 
են նաև ժամանակակից բժշկու
թյան մեջ։ Իսկ այժմ էլ Լվովի 
դեղատուն-թանգարանում կարե
լի է ձեռք բերել մի հետաքրքիր 
հուշանվեր՝ շագանակագույն 
քաղցր հեղուկով մի վտքր շիշ՝ «եր
կաթե գինի» (երկաթի օքսիդի 
սախարատի լուծույթ)։

Շնորհիվ երկաթի ժանգի երկ
րի վրա գոյություն ունի կյանք, և 
հողն ունի որոշակի գույն։ Հատ
կապես ժանգի շնորհիվ երկաթը 
համարվում է աշխարհում ամե
նալավ մետաղը։ Անգլիացի գյւող 
Ռեսկինը ասել է, որ երկաթը 
կյանքի շունչն է, որը նա նվիրում է 
բոլորին։

ժանգոտումը կամ կոռոզիան 
մետաղների քայքայման գործրն– 
թացն է արտաքին միջավայրի 
ազդեցությամբ դրանց մակե
րեսին տեգի ունեցող քիմիական, 
կենսաքիմիական և էլեկտրաքի
միական գործընթացների պատ
ճառով։ Արդյունահանվող և օգ
տագործվող մետաղների կորուս
տը կոռոզիայից կազմում է 20– 
25%։ Կոռոզիայից մետաղների 
պաշտպանության հարցը միշտ էլ 
հուզել է մարդկությանը։ Մարդիկ

աշխատել են պաշտպանել մե
տաղը արտաքին միջավայրի ազ
դեցությունից ներկերի, ճար
պերի, յուղերի միջոցով։ Հետա
գայում երկաթր պատել եե չժան
գոտվող մետաղներով (անագ, 
ցինկ, քրոմ, նիկել)։

Երկաթր մաքուր վիճակում 
գործնականորեե չի կիրառվում, 
քանի որ շատ փաւիուկ է և պիտա
նի չէ որևէ կոնստրուկցիաների 
պատրաստման համար։ Երկա
թին ամրություն տալիս է ածխա
ծինը։ Ածխածինը երկաթին դարձ
նում է կարծր, պինդ, ամուր չու– 
զուն և պողպատ։ Չուգունր և պող
պատը երկաթի համաձուլվածք
ներն են ածխածեի հետ։

0,3-2% ածխածին պարունա
կող համաձուլվածքը կոչվում է 
պողպատ, իսկ 2%-ից բարձր՝ 
մինչև 4,5%, կոչվում է չուզուն։

Չուգունը պինդ վիճակում հնա
րավոր չէ կռել, քանի որ մուրճի 
հարվածից ջարդվում է։ Անգլիա– 
ցիեերր չուգունը համարում էին 
«կեղտոտ քար», Ավստրալիայում 
համարում էին «կեղտոտ երկաթ», 
իսկ Գերմաեիայում՝ «աղբոտ 
քար»։

Հետագայում մետալուրգնե
րին հաջողվեց, հալված չուգունր 
լցնելով հատուկ կաղապարների 
մեջ, տարբեր առարկաներ ստա
նալ՝ զենք, մեքենայի մասեր, 
հաստոցներ և այլն։ Պողպատը 
տարբերվում է չուգունից ածխած–
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նի պարունակության փոքր քա
նակով, և կախված վերջինիս 
քաեակից՝այն ձեռք է բերում ճկու
նություն, կռելիություն, ամրու
թյուն և այլ կարևոր հատկու
թյուններ։

Ածխածեի 0,03-0,3% պարու
նակության դեպքում պողպատը 
լավ ձգվում է, սառը վիճակում 
դրոշմվում է, զոդվում և կտրվում։ 
Նրանից պատրաստում են թի
թեղներ, ավտոմեքենաների, սառ
նարանների մասեր և այլն։ Եթե 
պողպատում ածխածինը կազ
մում է 0,3-0,45%, այն անվանում 
եե կոեստրուկցիոե պողպատ, որն 
օգտագործվում է կամրջաշինու
թյան մեջ, լիսեռներ պատրաստե
լիս, երկաթ՜բետոնե կոնստրուկ
ցիաներում, իսկ ածխածեի 0,5–
0,7%-ի դեպքում պողպատն ավեփ 
ամուր է և ցրտադիմացկուն, 
նրանից պատրաստում եե երկա
թուղու ռելսեր։ 0,7-1,6% ածխա
ծին պարունակող պողպատը 
չափազանց ամուր է և կոչվում է 
գործիքային պողպատ, որից 
պատրաստում եե մետաղամշակ
ման գործիքներ։ Առանց պողպա
տի չի կարեփ պատկերացնել մեր 
կյանքը։ Պողպատից են մեքենա
ները, տրակտորները, տանկերը, 
շենքերը, կամուրջները, հիդրոէ
լեկտրակայանները, հաստոցնե– 
րր, մեխերը, ասեղները և այլն։

Պողպատի այն տեսակը, որից 
պատրաստում են սուսեր, թրեր, 
դանակներ, ածեփ, կոչվում է բու– 
լատ, որի հայրենիքը Հնդկաս
տանն է։ Դեռևս Արիստոտելը 
(մ.թ.ա. IV դար) հիշատւսկել է 
հռչակավոր արևելյան բուլատը, 
սակայն նրա պատրաստման 
տեխնոլոգիան գաղտնիք էր։ 
Բուլատե շեղբը կտրում է երկաթե 
մեխերը։ Բուլատե պողպատե 
ունի առանձնահատուկ հատկու
թյուն. այն շերտավոր է և նախ
շերով, բացի այդ՝ բուլատե պող
պատի որակը որոշվում է շեղբի 
ձայնով։ Թույլ հարվածից բու– 
լատն արձակում է մաքուր և եր
կար ձայն։ Բուլւստի գաղտնիքը 
կարողացավ բացատրել ռուս 
մետալուրգ Պ. Պ. Անոսովը։ Փակ 
տիգելի մեջ փափուկ երկաթը 
հալելով գրաֆիտի հետ և երկար 
պահելով հալված վիճակում, 
հետո դանդաղ սառեցնելով՝ Աեո–



սովը ստացավ բուլատե ձուլակ
տոր։ Այդ ձուլակտորներր միա
տարր չեն, շերտավոր եե, ածխած– 
նով հարուստ շերտին, որը շատ 
ամուր է, հաջորդում է ածխածնով 
ադքատ շերտը, որը խիստ պլաս
տիկ է։ Այդ հատկությունների 
զուգակցումր բուլատիե դարձ
նում է թանկարժեք։

XVIII դարում Ուրալում պող
պատի թրծումը կատարում էին 
տավարի պոզերով և աղով։ 
Ստացվում էր պողպատ, որը չէր 
մաշվում։ Թթուները համարյա 
նրա վրա չէին ազդում, նույնիսկ 
կոռոզիայի չէր ենթարկվում։ 
Գաղտնիքը այն է, որ տավարի 
պոզը պարունակում է սպիտա
կուց, այսինքն՝ միացություններ, 
որոնք պարունակում եե ածխա
ծին և ազոտ։ Պողպատը առանց 
հալելու երկար տաքացնելով 
պոզի և աղի հետ՝ տեղի է ունենում 
ազոտի մասնակի լուծում երկաթի 
մեջ, որր պողպատին տափս է 
հրաշալի հատկություններ։ Այժմ 
պողպատի աղոտացումը կա
տարում են 450°Շ– ում 2 ժամ 
ընկղմելով դեղին արյան աղով 
լցված վաննայի մեջ։

Պարզվում է, որ մինչև ժամա
նակակից քիմիական մեթոդ
ներով պողպատի վրա ազոտի 
ազդեցության պարզաբանումը, 
վերջինիս աղոտացումը մարդ
կությանը հայտեի է եղել դեռ 2 
դար առաջ։

Փոր&արկմաԱ Սոր մեթոդ։ 
Սետաղների և մետաղե ար
տադրանքի որակի հսկողության 
բազում մեթոդներ գոյություն ու
նեն։ Սակայն ամեեայուրօրինակ 
մեթոդն առաջարկել են լեհ մաս
նագետները։ Լոձի պողպատե 
շեղբերի և ածելասարքերի թո
ղարկման գործարանում արտա
սովոր «փորձարկման հրաձգա
րան» է ստեղծվել։ Այդ ձեռնար
կությունում գործող ներքին կար
գուկանոնի, օրենքների համա
ձայն՝ այստեղ ուժեղ սեռի բոլոր 
ներկայացուցիչները պարտավոր 
են աշխատանքի գալ....չսափըր– 
ված։ Չսափրված տղամարդիկ 
մտնում եե մի հատուկ սենյակ, որ
տեղ նրանց մազածածկ այտերի և 
կզակների վրա ամեն օր ստուգ
վում է գործարանային ար
տադրանքի որակը։ Արտադրող
ների սեփական մաշկի վրա ածե–
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լիների և շեղբերի վտրձարկումը 
ոչ միայն արտադրանքի որակի 
հուսալի երաշխիք է, այլև հիա
նալի գովազդ։

«Երկաթե տիկնոջ» հասակը։ 
Ինչպես հայտնի է, մետաղների 
ջերմային ընդարձակման գործա
կիցը բավականաչափ բարձր է։ 
Այդ իսկ պատճառով պողպատե 
կառույցներն ըստ տարվա եղա
նակի և հետևաբար շրջապատող 
օդի ջերմաստիճանի՝ մեկ երկա
րում են, մեկ կարճանում։ Այսպես՝ 
նշանավոր էյֆելյաե աշտարակր՝ 
«Երկաթե տիկինը», ինչպես 
հաճախ նրան անվանում են փա– 
րիզեցիները, ամռանր 15 սան
տիմետրով ավելի բարձր է, քան 
ձմռանը։

Երկաթն այն հիմնական մե
տաղե է, որից զենք են պատրաս
տում։ I և II համաշխարհային 
պատերազմների ժամանակ օգ
տագործվել է հսկայական քանա
կությամբ երկաթ՝ զենքի պատ
րաստման համար։ Միայն Գեր
մանիան I համաշխարհային պա
տերազմի ժամանակ օգտագործել 
է տարեկան 10 մլն տոննա երկաթ՝ 
արկերի, ռումբերի, ականների, 
նռնակների պատրաստման հա
մար։ Հարյուր հազարավոր տոն
նա երկաթ օգտագործվել է մահա
ցու արկերի պատրաստման հա
մար և գցվել է մարտի դաշտերում։ 
Պակաս չի եղել երկաթի ծախսի 
ծավալը Հայրենական մեծ պա
տերազմի տարիներին ե այդ պա
տերազմում երկաթի կորստի 
մասին պատկերացում կազմելու 
համար նշենք միայն, որ գերմա
նական ավիացիան Վոլգայի վրա 
գցել է 1 մլն ռումբ: ■

(Շարունակելի) *եէէթ: //գրոգ/. ւո&սե3..ա/ոշ^տ/&ւէւօ1650051.հէա1.

Գիտնականների միջազգային 
խումբը գրանցել Է գիտությանը 
հայտնի գալակտիկական կուտա
կումների ամենախոշոր կուտակումը, 
որին մասնակցում եե բազմահազար 
գալակտիկաներ և  մի քանի միլիարդ 
աստղեր։ Արձակվող Էներգիայի քա
նակով այդ գործընթացը, որը տեղի Է 
ունենում Հիդրայի համաստեղությու
նում, զիջում Է միայն Մեծ պայթյու
նին, որի հետևանքով ծնվել Է մեր 
Տիեզերքը։ Գործընթացը ինչ-որ բա
նով հիշեցնում Է երկրային փոթորիկ
ներ. գալակտիկական երկու կուտա
կումներ հանդես եե գափս մթնոլոր
տային ճակատների դեյաւմ, և  դրանց 
բախումը առաջացնում Է տիեզերա
կան մրրիկներ, որոնք հեռացնում եե 
գալակտիկաները նրանց սկզբնական 
դիրքից; Բախման գոտում արտա
նետվող գսւգի ջերմաստիճանը հաս– 
եումէ 100 մլն աստիճանի։

Այս գործընթացը հաստատում է 
աստղաֆիզիկոսների այն տեսութ
յունը, որ Տիեզերքը տան նման 
կառուցվում է աղյուս սա աղյուս, նախ՝ 
աստղերը միավորվում եե՝ դառնալով 
գալակտիկաներ, ապա՝ գալակտիկա
ները միաձուլվում են՝ վերածվելով 
ավելի խոշոր գալակտիկաների, հե
տո գոյանում եե գալակտիկաների 
կուտակումներ, որոնք նույնպես հակ
ված եե միավորվելու։

Գալակտիկական կուտակումնե
րը գրավիտացիոե ուժերի ստեղծած 
ամեեախոշոր օբյեկտներն եե Տիե
զերքում։ Մեկ կուտակման մեջ կարող 
եե գտնվել հարյուրավոր և  հազարա
վոր գալակտիկաներ։ Սէր գալակտի
կան՝ Ծիր Կաթինը, առայժմ որևէ 
գալակտիկական կուտակման կազմի 
մեջ չի մտնում, բայց այն մի քանի 
ուրիշ գալակտիկաների հետ միասին 
շարժվում է դեպի Կույսի համաս
տեղությունում գտնվող գալակտիկա
կան կուտակումը, և  մի քանի միլիարդ 
տարի անց գալակտիկաների միա
վորման գործընթացի մեջ կներգրավ
վի նաև Ծիր Կաթինը։

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
Ա °2

43 ԱՇւսԱՐՃՈՒՄ
2006



ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Ռ Ա Ֆ Ի Կ  Հ Հ  ԳԱՍ Լ.Օրրելու անվ.
Հ Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Յ Ա Ն  Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի գիտաշխատող,

կենս. գիտ. դոկտոր

Խ Ա Չ Ի Կ  Հ Հ  ԳԱՍ Լ.Օրրելու անվ.
Ն Ա Հ Ա Պ Ե Տ 3 ԱՆ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի գիտաշխատող,

կենս. գիտ. դոկտոր

ԱՆԱԲԻՈՋ
Կենսադադար

Անաբիոզը բուսական ն. կեն
դանական օրգանիզմների 
կենսագործունեության ժա

մանակավոր դադար է՝ ակտիվ 
կյանքի (բիոզի) անցնելու հնարա
վորություններով։ Առաջին ան
գամ անաբիոզ տերմինը գրակա
նության մեջ մտցրել է Վ.Պրեյերը 
(1873թ.)։ Այն լատինական ծա
գում ունի ու կազմված է օոււ-վերն 
և հտտ-կյաևք բառերից։ Մինչև 
Պրեյերր՝ անաբիոզ բառի փոխա
րեն օգտագործվել են կեղծ մահ, 
թաքնված կյանք հասկացություն
ները։ Հետագայում Շմիդտը 
(1955թ.) անաբիոզ տերմինը 
փոխարինել է աբիոզ–ով, որր նշա
նակում է ոչ կենսունակ կյանք։

Հայտնի է, որ կենդանի կամ 
բուսական օրգանիզմներն անա
բիոզ ֆիզիոլոգիական վիճակի

մեջ րնկնում են աստիճանաբար, 
ուստի առաջարկված են նաև մի 
քանի անցողիկ շրջաններ արտա
հայտող տերմիններ, ինչպիսիք են 
Վեզա֊բիոզ  (միջին կյանք), 
հիպո-բիոզ (ցածր կյանք), բիոզ 
(կյանք), հիպեր-բիոզ (բարձր 
կյանք)։

Չնայած անաբիոզը՝ որպես 
ֆիզիպոզակենսաբանական վի
ճակ, առաջին անգամ բացահայ– 
տել է Լեվեն Հուկր (1701թ.), 
այնուամենայնիվ մինչև օրս դրա 
տեսակներն ու մեխանիզմներն 
ամբողջությամբ չեն բացահայտ– 
ված։ Գտնում են, որ անաբիոզ 
հարուցող գործոնները կապված 
են կենդանու և բույսի ապրելա
տեղի էկոլոգակփմայական պայ
մանների հետ, ինչպիսիք են 
ջրամբարների և հողային ծած

կույթի չորացումը, չեզոք գազերի 
միջավայրում բույսերի և կենդա
նիների երկարատև գտնվելը, 
դրանց օրգանիզմի վրա ծանր ջրի 
(020), միջավայրի ջերմաստի
ճանի ազդեցությունը և այլն։ Եվ 
իրոք, Վոլզոգրադի մարզում 
կատարված դիտարկումները 
ցույց են տվել, որ ջրամբարների 
չորացումից 10 տարի հետո այդ 
ջրամբարների կենդանիներն ու 
բուսական օրգաեիզմներր, ինչ
պիսիք են ջրմուռները, դանդա
ղաքայլը և այլն, ենթարկվելով 
միջավայրի 16–22°Շ ջերմության և 
7-7,5 բԱ ունեցող ջրի ազդեցու
թյանը, նորից դրսեորել են կեն
դանության նշաններ։

Ելնելով օրգանիզմում ընթա
ցող անաբոփկ (ասիմիլացիոն) և 
կատաբոլիկ (դիսիմիլացիոն)
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գործընթացների փոխհարաբե
րությունից՝ ֆիզիոլոգակենսա– 
բաեակաե գործընթացները կա
րող են լինել կենսագործնական և 
ոչ կեեսնագործնական։ Առաջին 
խմբին են պատկանում հիպեր– 
բիոզը և հիպոբիոզը, երկրորդ 
խմբին՝ մեզաբիոզե ու անաբիոզր։

Պարզված է, որ օրգանիզմի 
կենսագործունեության (բիոգի) 
ժամանակ, նրանում ընթացող 
ֆիզիոլոգիական գործընթաց
ներն ամբողջովին գործում եե և 
կարող են նույնիսկ ժամանա
կավորապես ավելի ակտիվանալ 
ու դառնալ հիպերբիոզ, իսկ 
օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական 
գործառույթների ժամանակավոր 
իջեցման հետևանքով կենդա
նիներն ընկնում են հիպոբիոզի 
մեջ։ Օրինակ՝ աշնան ե ձմռան 
ամիսներին բույսերի հանգիստը 
կամ միջատների կենսադադարը, 
հետերոթերմ (տարաջերմ) կեն
դանիների ու որոշ հոմոյոթերմ– 
ների (մշտա– կամ կայունաջերմ– 
ներ) ամառային և ձմեռային քու
նը։

Ինչ վերաբերում է մեզաբիո– 
զին, ապա դա անաբիոզի և բիոզի 
միջև ընկած կենսագործունեու
թյուն է։ Օրինակ՝ մեզաբիոգի ժա
մանակ խոնավության պայման
ներում պահպանվում է սերմերի 
ծլուեակությունր, և սերմերը չեն 
ընկնում անաբիոզի մեջ։ Սակայն 
անհրաժեշտ է նշել, որ այդ ծլունա
կությունն այնքան թույլ է, որ չի 
դրսևորվում։ Բայց քանի որ բնու
թյան մեջ օրգանիզմներր շատ 
արագ են անցնում մեզաբիոզի 
փուլը, դրանց հյուսվածքներն ու 
բջիջներն էական վտանգավոր 
փովտւխաթյուններ չեն կրում։

Հարկ է նշել, որ մինչև անա
բիոզի փուլին հասնելը օրգա
նիզմներն անցնում եե նաև հիպո
բիոզի փուլր, որի ժամանակ 
սկզբում իջնում են ֆիլոգենետի– 
կորեն ձևավորված նոր, ապա հին 
և վերջում հեագույե ֆունկցիանե
րը, որոնց այսպիսի հերթակա
նորեն իջեցման շնորհիվ օրգա
նիզմներն աստիճանաբար եե 
ընկնում անաբիոզի մեջ։

Գիտական գրականության 
մեջ անա՛բիոզը երբեմն դիտվում 
է որպես խորը քուն, այսինքն՝ լե
թարգիական քուն, ինչր մեր խո

րին համոզմամբ ճիշտ չէ, քանի որ 
դրանք միմյանցից տարբերվուն 
են իրենց ֆիզիոլոգակենսաբա– 
նական ֆունկցիաների ընթաց
քով։ Անաբիոզի ժամանակ կեն
սագործունեությունը դադարում 
է, այսինքն՝ նկատվում է ամետա– 
բոլիզմ, իսկ ձմեռային քնի կամ 
լեթարգիայի ժամանակ տեդի է 
ունենում կենսագործունեության 
սահմանափակում՝ հիպոմետա– 
բիոզմ, այլ կերպ՝հիպոբիոզ։

Սեր համոզմունքը հաստա
տելու համար որպես օրինակ 
բերենք հավի ձուն, որում մինչև 
թխսի տակ կամ ինկուբատոր դնե
լը սաղմի զարգացման գործըն
թացն ընթանում է խիստ սահմա
նափակ և արտակարգ դանդաղ, 
իսկ ինկուբատորային կամ թըխ– 
սային ջերմաստիճանային պայ
մաններում սաղմն անցնում է հի– 
պերբիոզի։

Հարկ է նշել, որ անաբիոզի ժա

մանակ օրգանիզմներում ընթա
ցող կենսագործունեության դա
դարման աստիճանն ու տևողու
թյունը պայմանավորված են 
անաբիոզի տեսակներով՝ 1. ստի
պողական և օնտոգենետիկ, 2. 
լրիվ և ոչ լրիվ, 3. «քիմիական» և 
«իզոտոպային», 4. օրգանիզմում 
ջրի և թթվածնի քանակի փաիո– 
խություններով պայմանավոր
ված անաբիոզ։

Ստիպողական անաբիոզը 
նկատվում է կենդանու և բույսերի 
անհատական զարգացման (օն
տոգենեզի) բոլոր վազերում, երբ 
նրանց օրգանիզմի վրա ազդում է 
կենսագործունեության համար ոչ 
բարենպաստ որևէ գործոն, որի 
վերացման դեպքում օրգանիզմի 
կենսագործունեությունը կրկին 
վերականգնվում է։ Օրինակ՝ քա– 
րաքոսներր, մամուռները միջա
վայրի կեսօրվա բարձր ջերմաս
տիճանի ազդեցության ժամանակ 
ընկնում են անաբիոզի մեջ, ինչը

դադարում է անձրևի ժամանակ և 
օդի խոնավության բարձրացման 
հետևանքով։ Քնդ որում, այս 
օրգանիզմները կարող են օրվա 
ընթացքում մի քանի անգամ ընկ
նել անաբիոզի մեջ և նրանից 
դուրս գալ դեպի բիոզ։

Ստիպողական անաբիոզի մեջ 
ընկնում են ոչ միայն ցածրակարգ 
այլ նաև բարձրակարգ բույսերը։ 
Օրինակ՝ Կարակումի անապատ
ներում աճում են Շա՚տճ բհ̂ տօճշտ, 
իսկ Սակեդոնիայի քարաեձավ– 
եերում՝ւ^աոօճա աէհ&1ա բարձրա
կարգ բուսատեսակները, որոնք 
ջրազրկվելով կարող են այնքան 
չորանալ, որ հնարավոր Է լինում 
դրանք փոշու վերածել, իսկ այդ
պիսի անաբիոտիկ վիճակում 
թրջելուց կամ խոնավանալուց 
կրկին վերականգնվում Է վեր
ջիններիս կենսագործունեությու
նը։ Ստիպողական անաբիոզ 
նկատվում Է նաև կենդանիների 
մոտ, ինչպես օրինակ՝ կեղևակե
րի, Տօօ1յ̂ էստ տսեւտէաէստ-ի և բվիկի 
(գիշերաթիթեռ, բվատեսակ թըռչ– 
նիկ) հարսնյակը, երբ միջավայրի 
ջերմությունն իջում Է մինչև ֊46– 
48°Շ։

Ինչ վերաբերում Է լրիվ անա
բիոզին, ապա ըստ Գոլոդովսկու 
(1981թ.) տվյալների՝ սրա ժամա
նակ կենդանիների օրգանիզմում, 
չնայած ամբողջությամբ դադա
րում են ֆիգիոլոգակենսաքիմիա– 
կան գործրեթացեերը, այնուամե
նայնիվ, կենսագործունեության 
հետագա վերականգնման հատ
կությունները պահպանվում են։ 
Օրինակ՝ սպոր առաջացնող 
միկրոօրգանիզմներր հոդի խորը 
շերտերում, նույնիսկ թթվածնա
յին քաղցի դեպքում կարող են 
լրիվ անաբիոզի վիճակում մնալ 
մի քանի հարյուր տարի։ Բայց 
քանի որ բնական պայմաններում 
մթնոլորտում միշտ լինում Է 
որոշակի քանակի խոնավություն, 
ապա վերջինս արգելակում Է 
օրգանիզմների լրիվ չորացումն ու 
նպաստում նրանց անցմանը 
դեպի ոչ լրիվ անաբիոզ, այսինքն՝ 
մնում եե մեզաբիոզի մեջ, որի 
ժամանակ երանց օրգանիզմում 
խոնավության քանակը գրեթե 
հավասարվում Է միջավայրի 
հարաբերական խոնավությանը, \
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Ս.՛ ՚  2.
Կրիայի տզրուկը տարբեր վիճակներում.
1. Կենսագործունեության վիճակ
2. Նույ նը չորացած վիճակում

►ինչի հետևանքով այդպիսինների 
կենսագործուեեությունր պահ
պանվում է ավելի երկար ժամա
նակ, քան անաբիոզի դեպքում։

Արդեն նշվեց,որ անաբիոզ
ները դասակարգվում են նաև ըստ 
օրգանիզմում պարունակվող ջրի 
քանակի, օրինակ կրիոաեաբիո– 
զը (սառցակենսադադար), որի 
ժամանակ օրգանիզմների խորը 
սառեցման հետևանքով նրան
ցում եղած ջուրը վերածվում է սա– 
ռույցի, կամ օսմոբիոզր, երբ 
օրգանիզմն ընկնում է աղային 
բարձր խտության ու բարձր օս
մոտիկ ճնշման միջավայր, ապա 
այդպիսի օրգանիզմները ջրա
զրկվելով ընկնում են օսմոաեա– 
բիոզի (քսերոանաբիոզ) մեջ։

Ինչ վերաբերում է «քիմիա
կան» անաբիոզին, ապա Լապ– 
չինսկին (1970թ.) սրա անվան 
տակ հասկանում է ֆորմալինով 
կոնսե՛րվացված օրգանների, 
հյուսվածքների այնպիսի պահ
պանումը, որի ժամանակ դրանք 
չեն կորցնում կենսագործունեու
թյունն ու պիտանի են վւոխպատ– 
վաստման համար։ «Իզոտոպա
յին» անաբիոզը հարուցվում է այն 
ժամանակ, երբ օրգանիզմները, 
հատկապես ջրիմուռները և բակ
տերիաները իրենց կյանքի սովո
րական ջրային պայմաններից 
տեղավտխվում են բարձր խտու

թյուն ունեցող դեյտերային (020) 
ջրային պայմաններ։ Այդպիսի 
միջավայրում դադարում է նրանց 
աճը, և չի կատարվում միտոզ։

Հետաքրքրություն է ներկա
յացնում այն հարցը, թե անա
բիոզի անցման և երանից դուրս 
գալու ժամանակ ինչպիսի ֆիզիո
լոգիական, կենսաքիմիական և 
կենսաբանական փոփոխություն
ներ են տեղի ունենում և ինչ չա
փով։ Վերևում արդեն նշվեց 
հյուսվածքներում և բջիջներում 
ազատ ջրի քանակի, օսմոտիկ 
ճնշման փոփոխությունների մա
սին. գիտական փաստերով ապա
ցուցված է (Հենկել,1972թ.), որ 
քսերոբիոզից անաբիոզի անց
ման ժամանակ ազատ ջրի քա
նակի իջեցումը պայմանավոր
ված է հյուսվածքներում և բջիջնե
րում եղած ճարպերի քանակով, 
ընդ որում, որքան շատ է ճարպը, 
այնքան շատ է ազատ ջրի քա
նակի իջեցումը, և քիչ է այդպիսի 
օրգանիզմներում հարաբերական 
խոնավության քանակն ու հակա– 
ռակր, և իրոք, յուղատու բույսերի 
սերմերում ջրի քանակը կազմում 
է նրանց ընդհանուր քաշի 5–15%– 
ը, այն դեպքում երբ հացազգի 
սերմերում այն հասնում է 25–30%–
Ի։

Ապացուցված է, որ անաբիոզի 
մեջ գտնվող օրգանիզմներում

խստորեն փոխվում է նաև բջիջ
ների մորֆոլոգիան, աստիճանա
բար պնդանում և մոմանման 
զանգվածի է վերածվում նրանց 
պրոտոպլազման, կոշտանում են 
օրգանոիդները, իսկ ֆերմենտ
ներն իջեցնում են իրենց ֆունկ
ցիոնալ ակտիվությունը մինչև 
70%։

Ենթադրվում է, որ անաբիոզի 
ժամանակ սպիտակուցների ջրա
յին թաղանթը վտխարինվում է 
գլիցերինով, և ձևավորվում է 
«գլիցերինայիե թաղանթ»՝ խախ
տելով սպիտակուցի միկրոկա– 
ռուցվածքը, սակայն այդ թա
ղանթն ունի պաշտպանողական 
նշանակություն, քանի որ գլիցե– 
րինր, լավ լուծիչ փնելով, իր մեջ է 
լուծում որոշակի պահեստային և 
թունավոր նյութեր՝ պաշտպա
նելով բջիջը թունավորումից և 
խորը անաբիոզի անցնելուց:

Սակայն, մեր կարծիքով, ջրի 
մոլեկուլի փոխարինումը գլիցերի– 
նայինի անհավանական է, քանի 
որ վերջինիս մոլեկուլն իր ձևով և 
չափերով 5 անգամ գերազանցում 
է ջրի մոլեկուլի նույն ցուցանիշ– 
ներր։ Բացի նշվածից՝ գրականու
թյան մեջ կան փաստեր (Շա^շ, 
1975թ.) այն մասին, որ սերմերում 
գլիցերինի աննշան առկայությու
նը նվազեցնում է նրանց ծլունա
կությունը։
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ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
Հետաքրքրություն է ներկա

յացնում այն հարցր, թե որքան 
ժամանակ է պահանջվում, որ
պեսզի կենդանի կամ բուսական 
օրգանիզմն իր կենսունակ վիճա
կից անցնի անաբիոզիե ե հակա
ռակը։ Առաջին դեպքում անաբիո
զին անցնելու ժամանակր պայ
մանավորված է օրգանիզմի 
ջրազրկման (դեհիդրատացիա) 
արագությամբ և չորացման ժա
մանակի տևողությամբ, երկրորդ 
դեպքում՝ խոնավության և ջրի 
կլանման արագությամբ։ Օրինակ՝ 
քարաքոսները 35-50 րոպե ջրում 
մնալուց հետո անաբիոզից անց
նում են ակտիվ կենսագործու
նեության։ Նեմատոդների թրր– 
թուրր նույն վիճակին է հասնում 4– 
6 ժամում, դանդաղաքայլը՝ 5-20 
րոպեում։ Սակայն աեցումր դեպի 
բիոզ պայմանավորված է նաև 
անաբիոզի մեջ գտնվելու տևողու
թյամբ. օրինակ, եթե դանդաղա
քայլը կամ եեմատոդի թրթռան 
անաբիոզի մեջ են գտնվել 3 ամիս, 
ապա բիոգին անցնելու համար 
պահանջվում է 10 րոպե, 8 ամիս 
մնալու դեպքում՝ 40-50 րոպե, մեկ 
տարի մնալու դեպքում՝ 90 րոպե 
ժամանակ։

Հարկ է նշել, որ անաբիոզից 
դեպի բիոզ անցնելն ուղեկցվում է 
այնպիսի ֆիզիոլոգիակենսաքի– 
միական ֆունկցիաների ակտի– 
վացմսւմբ, ինչպիսիք են գազափո
խանակությունը, շնչառությունը, 
կենսաէլեկտրական ակտիվու
թյունը, լիպազա, ամիլազա, 
տրիպսին և այլ ֆերմենտների 
ակտիվության բարձրացումր։ 
Սակայն պետք է նշել նաև, որ 
անաբիոզի ժամանակ օրգանիզմ
ներում դանդաղորեն րնթանում 
են նաև այնպիսի կենսաքիմիա
կան գործընթացներ, որոնք կա
րող են տասնյակ և հարյուրավոր 
տարիներ հետո հանգեցնել օր
գանիզմների կենսագործունեու
թյան անվերադարձ դադարի։ 
Օրինակ՝ անաբիոզի ժամանակ 
թթվածիեր օրգանիզմներում կու
տակվելով աէրոբ՝ վերջիններիս 
համար դառնում է քայքայիչ 
գործոն՝ բերելով ազատ ռադի
կալների գոյացման ու կենդանու 
ոչնչացման։ Այս փաստր հաս– 
տավել է դեռ 1950 թ. Ա. Կոլեսովի 
կողմից ստրեպտոկոկերի վրա կա
տարված փորձերում։ Ապա
ցուցվել է, որ չորացած վիճակում 
պահպանված, սակայն թթվածնի

միջավայրում անաբիոզի մեջ 
գտնվող միկրոբների կենսագոր
ծունեությունը պահպանվել է 6-7 
ամիս, մինչդեռ թթվածնազուրկ 
պայմաններում գտնվող միկլւոօր– 
գանիզմների կեսագործունեու– 
թյունը պահպանվել է 48-75 ամիս։

Հետազոտությունները բացա– 
հայտել են, որ անաբիոզի ընթաց
քում օրգանիզմներում նկատվում 
են ոչ միայն վերնում նշված ֆի– 
զիոլոգիակեեսաբաեակաե գործ– 
րնթացներր, որոնք երբեմն տա
նում են կենդանական կամ բու
սական բջջի ոչնչացմանը, այլ 
նաև այնպիսիներր, որոնք զգա– 
լիորոն բարձրացնում են օրգա
նիզմների դիմացկանությունր ար
տաքին էքստրեմալ գործոնների՝ 
չորացման, բարձր և ցածր ջերմ
աստիճանի, ճառագայթահար
ման և այլ ազդակների նկատ
մամբ։ Ապացուցված է, որ բարձր 
ջերմաստիճանի նկատմամբ կեն
դանական և բուսական օրգա
նիզմների դիմացկունությունը 
պայմանավորված է բջիջներում 
առկա ջրի քանակով, որքան քիչ է 
ջուրր, այնքան բարձր է դիմադրո
ղականությունը և հակառակը։ 
Օրինակ, եթե ցորենի սերմերում^

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՕ

«Վինչետի» թրթուրները լավ է օգտագործել 
կերակրի մեջ կենդանի վիճակով։ Տասր խոշոր 
թրթուրներ կարող են հասուն մարդուն ա– 
պահովել բոլոր սպիտակուցներով, ածխաջրե– 
լւով և ճարպերով։

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
Ա °2

ճպոաներե ամենաարագ թռչող միջատներն են։ 
Նրանց շարժման արագությունը հասնում է 57 կմ/ժ։
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Րօ1յփ6§11Ա1Ո V աւժ€1՝բ1աւ1օ Ատէ-ի թրթուրը
1. Երեք տարի գտնվել Է կեեսադադարում չորացած վիճակում
2. Քսան րոպե ջրում մեալուց հետո վերադարձել Է կենսագոր

ծունեության

0 ւէւ1ո

&
1*5 ւաո

► խոնավությունը կազմել Է 18%, 
ապա 50°Շ տաքացման դեպքում 
դրանց դիմացկաեությունը հասել 
Է 38%-ի, իսկ 25% խոնավության 
դեպքում այն կազմել Է ընդամենր 
78%։ 30% խոնավության պայ
մաններում նման սերմերն ամ
բողջությամբ կորցրել են դիմաց
կունությունը։ Պետք Է ենթադրել, 
որ նշված երևույթը պայմանա
վորված Է օրգանիզմում առկա 
սպիտակուցների դենատուրա– 
ցիայով (բեաւիոխում). որքան 
շատ Է ջրի քանակը, այնքան ցածր 
ջերմաստիճանում Է կատարվում 
դրանց բնավտխումը։

Ինչ վերաբերում Է անաբիոգի 
մեջ գտնվող օրգանիզմների 
ցրտադիմացկունության աստի
ճանին, ապա այն ևս պայմա
նավորված Է օրգանիզմում առկա 
ջրի քանակով՝ որքան շատ Է ջրի 
քանակը, այնքան ցածր Է ցրտա– 
դիմացկանություեը, ինչը հե
տևանք Է բյուրեղային սառույցի 
առաջացման և վերջինիս բացա
սական ազդեցության։ Օրինակ՝ 
10,6% խոնավություն պարու
նակող ցորենի սերմը ֊41 °Շ սա
ռեցմանը դիմացել Է 98%-ի 
չավտվ, իսկ 31,2% խոնավություն 
ունեցողները նույն ջերմաստի
ճանի ազդեցությանը դիմացել են 
32%-ով, 44% խոնավության դեպ
քում դիմացկունությունը կազմել 
Է 0%։

Ապացուցված Է, որ անաբիոգի 
ժամանակ օրգանիզմներում 
բարձրանում Է հակաճառագայ

թային դիմացկունությունը, որը 
պայմանավորված Է բույսերի և 
կենդանիների տեսակային ա– 
ռանձնահատկությամբ և ճառա
գայթման չափաբաժնով, րնդ 
որում, փոքր չափաբաժիններն 
ունենում են խթանիչ ազդեցու
թյուն և նպաստում անաբիոզից 
դեպի բիոզ անցմանը, իսկ բարձր 
չափաբաժինները կարող են հա– 
րուցել մուտացիաներ և լետալ 
(մահացու) հետևանք ունենալ։ 
Օրինակ՝ գարու սերմերի համար 
նորմալ չափաբաժին Է համար
վում 120011-ը, իսկ լետալը՝ 20000– 
25000 11-ը, կանեփի համար՝ հա– 
մապատասխաբաբար 8000 և 
30000 &–ը։ Անաբիոզից դուրս 
գալու ժամանակ օրգանիզմների 
հակաճառագայթային դիմացկու
նությունն իջնում Է, ինչը հե
տևանք Է նրանց բջիջներում ջրի 
քանակի ավելացման, վերջինիս 
ռադիոլիգի ու մեծ քանակությամբ 
ազատ ռադիկալների առաջաց
ման, որոնք խախտում են կենսա
քիմիական ռեակցիաների բնա
կանոն ընթացքը։

Այսօր վերջնականապես ապա
ցուցված Է, որ անաբիոզի ժամա
նակ օրգանիզմներում դադարում 
են զարգացման, աճի և ծերաց
ման գործընթացները, և անկախ 
անաբիոզի տևողության ժամա
նակահատվածից՝ օրգանիզմներր 
ձևաբանորեն (մոֆոլոգիապես) 
մնում են այն աստիճանում, որի 
մակարդակում րեկել են անա
բիոզի մեջ։ Ինչ վերաբերում Է

անաբիոզի տևողությանը, ապա 
ցորենի մրրիկր (1յՎշոօհստ 
էոէւօստ) անաբիոզի մեջ մնացել Է 
27 տարի, ճապոնիայում 7մ խո
րությամբ ջրի հատակում հայտ
նաբերվել են լոտոսի կենսունակ 
սերմեր, որոնք անաբիոզի մեջ են 
գտնվել 3195 տարի, իսկ Ալյաս– 
կսւյում՝ Լեմինգի ոսկորների 
կոդքին, հայտնաբերվել են լյու
պինի չորացած սերմեր, որոնք 
անաբիոզի մեջ են գտնվել 15000 
տարի, որոշ բակտերիաների 
սպորստաջացումր պահպանվել Է 
70-80 տարի, իսկ ջերմասեր– 
աերոբ միկրոբները սպոր են 
առաջացրել 114 տարի առաջ 
պատրաստված մսային պահածո
ներում։ Գրականության մեջ կան 
փաստեր այն մասին, որ մարդու 
կոպրոլիտ (աղիքային) մանրէ
ները կենսունակությունը պահ
պանել են 1000 - 3500 տարի, իսկ 
որոշ դեպքերում՝ 8000-13000 տա– 
րի։

Շարադրված գրական փաս
տերը վկայում են, որ անաբիոզին 
ընդունակ են անցնելու Էվոլյու
ցիայի ցածր աստիճանի վրա 
գտնվող միաբջիջ և բազմաբջիջ 
անողնաշարավոր կենդանիների 
որոշ տեսակներ, իսկ էվոլյուցայի 
բարձր աստիճանի վրա գտնվող 
կենդանիների մոտ, որոնք ըն
դունակ են ինքնակարգավոր– 
մամբ պահպանել օրգանիզմի 
հոմեոստատիկ վիճակր, անա
բիոգի դերը էվոլյուցիայի ընթաց
քում աստիճանաբար նվազել է, 
քանի որ դրանց համար օրգա–
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նիզմի ջրի ընդհանուր քանակի 
աննշան կորուստն արդեն մահա
ցու է։ Եվ իրոք, եթե միջատների 
համար ջրի րնդհանուր քանակի
12-26%-ի կորուստր դեռ կյանքին 
վտանգ չի սպառնում, կամ գորտի 
ու մկան օրգանիզմի համար ջրի 
ընդհանուր քանակի 34-37%-ի 
կորուստը ես անվտանգ է, ապա 
մարդու օրգանիզմում ջրի 10 տո
կոսի կորուստն արդեն մահացու 
է։ Սակայն պետք է նշել, որ բարձ
րակարգ կենդանիների առանձին 
օրգաններ, ինչպիսիք են ճագարի 
ակաեջախեցիներր, ոտնաթա– 
թերը, գորտի սիրտը, հավի սաղմի 
սիրտը, օժտված են բարձր հա– 
կաջրագրկող հատկություններով 
և անվնաս դիմանում են իրենց 
մեջ պարունակվող ջրի քանակի 
74-95 տոկոս կորուստին։

Հարց է ծագում, անաբիոզի և 
նրա առանձին տեսակների ու
սումնասիրությունն ունի միայն 
գիտական նշանակություն, թե՛ 
նաև կիրառական։ Հարկ է նշել, որ 
գյուղատնտեսության մեջ քսե– 
րոաեաբիոզն օգտագործվում է 
տոննաների հասնող սերմերի 
պահպանման, ինչպես ցանելու, 
այնպես էլ արդյունաբերական 
մշակումների, հատկապես ալյու
րի, ճարպային և եթերային յու
ղերի, գարեջրի, սպիրտի և այլնի 
ստացման համար։ Ցանելու հա
մար անաբիոզային պայմաննե
րում պահված սերմերի ժառան
գական հատկությունեերր, ըստ 
եարոշալովի (1978թ.) զոհալների, 
պահպանվում են 25-35 տարի։

Արդյունաբերության մեջ քսե– 
րոանաբիոզն օգտագործվում է 
չորացած կաթնաթթվային բակ

տերիաներ ստանալու և պահելու 
նպատակով, որոնք օգտագործ
վում են կաթնային մթերքների, 
մարգարինի և այլնի ստացման 
համար։

Անասնաբուծության բնագա
վառում կրիոանաբիոզը կիրառ
վում է գյուղատնտեսական կեն
դանիների սպերմատոզոիդների 
սառեցման (հեղուկ ազոտի մեջ՝ - 
196°Շ), պահպանման և հետագա 
արհեստական սերմնավորման 
նպատակով կիրառելու համար։ 
Վերջին ժամանակներում կրիոա– 
նաբիոզի միջոցով սառեցվում ու 
պահպանվում են խոշոր եղջե
րավոր կենդանիների էմբրիոն– 
ները (զիգոտը), ռեցիպիենտ 
կենդանու օրգանիզմ ներմուծելու 
նպատակով։ Բժշկության մեջ 
կրիոանաբիոզի օգնությամբ 
երկարատև պահպանվում է 
դոնորի արյունը՝ առանց նրանում 
ձևավոր տարրերի կենսունակու
թյան խանգարման։ Այս եղանա
կով պահպանվում են նաև ոսկրա
ծուծն ու այլ օրգաններ։

Արդեն նշվեց, որ բարձրա
կարգ կենդանիեերր շնորհիվ 
օրգանիզմի ներքին միջավայրի 
կայունությունը պահպանելու ու
նակության, հոմեոստատիկ մե
խանիզմների առկայության, գրե
թե անաբիոզի մեջ չեն ընկնում և 
բավարարվում են հիպոբիոզով։

Հիպոբիոզը անաբիոզից տար
բերվում է նրանով, որ դրա 
ժամանակ զգալիորեն իջնում է 
օրգանիզմի ջերմաստիճանր՝ ա– 
ռանց ջրի կորուստի ու չորացման, 
ինչը տեղի է ունենում անաբիոզի 
դեպքում։ Որ հիպոբիոզր իրոք 
հիպոթերմիայի հետևանք է, ապա

ցուցում են որոշակի փորձերի 
արդյունքեերր։ Սմիտին (1956թ.) 
հաջողվել է սառեցման միջոցով 
արքայամկաե օրգանիզմի ջեր
մությունն իջեցնել մինչև 5°Շ և 
տաքացնելուց հետո կենդանուն 
վերադարձնել բիոզի։ Բժշկութ
յան մեջ հիպոթերմիայի միջոցով 
մարդկանց օրգանիզմի ջերմու
թյունն իջեցվել է մինչև 25°Շ և 
նույնիսկ ավեփ ցածր։ Շների մոտ 
օրգանիզմի ջերմությունն իջեց
վել է մինչև 8°Շ, և երկու ժամ տա
քացնելուց հետո վերականգնվել է 
նրանց կենսագործունեությունը։ 
Դրանով հաստատվում է կանա– 
դացի գիտնականների առաջար
կած «անմահության հեռանկար
ները» հասկացությունը, ըստ որի՝ 
կփեիկական մահվան մեջ գտնը– 
վող մարդու մարմնի պարբերա
բար սառեցումը երկարացնում է 
կյանքի տևողությունը, չնայած 
Նեզովսկին (1973թ.) դա համա
րում է ֆանտազիա։ Այնուամե
նայնիվ, դեռ 1970-ական թվա
կաններին Ամերիկայում ստեղծ
վել է «Բեդֆորդի ֆոնդ», որը 
նպաստել է սառեցման պարկու
ճների (քրիոկապսուլաեեր) 
ստեղծմանը, և նրանցում սառեց
ման եղանակով արդեն այդ 
տարիներին պահվել են 6 տղա
մարդ և 4 կին, մինչև որ բժշկու
թյունը կգտներ նրանց հիվան
դությունների բուժման մեթոդ
ները։ Առաջին մարդը, որը համա
ձայնվեց սառել, հոգեբան Ջեյմս 
Բեդֆորդն էր, որն իր իսկ խնայո
ղություններից 100 հազար դոլար 
է հատկացրել «Բեդֆորդի ֆոնդ» 
հիմնելու համար*

ա տ ն ս ս ս է ւ  է  6 Ր Կ Ր Ի  Ս ե , ՅՍ Վ Ո Ր Ա Ը Գ Ա կ

Աստղագետները զտել եե Արե
գակնային համակարգության սահ
մաններից դուրս գտնվող ամենա
փոքր մոլորակը։ Այն գտնվում Է մե
զանից 20 հազար լուսային տարիների 
հեռավորության վրա։

Վերջին տարիներին մոլորակային 
աստղագիտությունը աննախադեպ 
վերելք Է ապրում, արդեն հայտ
նաբերվել են հարյուր հիսուն մոլո
րակներ, որոնք չափազանց հեռու են 
Երկրից։ Բայց տվյալ մոլորակը, որն

առայժմ ստացել Է ՕՕԼՔ-2005-0ԼՕ- 
39ՕԼ0 թողարկման անվանումը, 
ուրիշներից ավեփ Է նման Երկրին։ 
Նրա զանգվածը 5 անգամ փոքր Է 
Երկրի զանգվածից, ունի մթնոլորտ։ 
Սակայն այնտեղ բանական Էակներ 
չեն կարող լինել, քանի որ մոլորակր 
պտտվում Է «կարմիր գաճաճներ» 
կոչվող համեմատաբար սստր աստ
ղերի դասին պատկանող աստղի 
շուրջ։ Սոլորակի մակերեսի ջերմաս
տիճանր հասնում Է 220°0–ի։

(շարունակությունը՝ Էջ 52)
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Հ Պ Ճ Հ  Գծիկային կոդավորման և նույնականացման 
միջդեպարտամենտալ լաբորատորիայի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ

Գործունեության ուղղությունները՝ անալոգային և թվային 
սխեմատեխնիկւս, միկրոէլեկարոնիկա, կենսաբժշկական սարքեր և 
համակարգեր

Մ Ա Ր Ա Տ
Մ Ո Ւ Ր Ա Դ Յ Ա Ն

ԳԾԻԿԱՅԻՆ ԿՈԴԱՎՈՐՄԱՆ 
ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ

Գ ծիկային գաղտնագրված 
կոդավորումը ժամանա
կակից տեղեկատվության 

լայն տարածում ստացած ձևերից 
է, որը, տեղեկատվության վա– 
խանցման մինչ այդ ստեղծված 
միջոցների համեմատ, ապահո
վում է առավելագույն հուսալիու
թյուն։ Եթե կոմպյուտերի ստեղ
նաշարի միջոցով տեղեկատ
վության ներմուծման ժամանակ 
ամենաբարձր որակավորում 
ունեցող օպերատորը կարող է 1 
անգամ սխալվել 10.000 նիշի 
հաղորդման դեպքում, ապա 
գծիկային կոդի ավտոմատ հսկող 
(կարդացող) սարքր գործնակա– 
նորեն չի սխալվում, իսկ հուսա
լիության հաշվարկային արղյուն– 
քր հասնում է 300.000 եիշ/1սխալ 
հարաբերության։ Նշված բարձր 
հուսալիությունն ապահովվում է 
գծիկային կոդերի ավտոմատ 
գրանցման միջոցով։ Այն իրա
գործվում է հսկող (կարդացող) 
սարքի օգնությամբ, իսկ կոդերի 
տպագրության ժամանակ, որակի 
անկման դեպքում ավտոմատ 
կերպով դադարեցվում է տպա
գրությունը։ Հսկող (կարդացող) 
սարքի աշխատանքի բարձր հու
սալիությունն ապահովվում է, որ 
նախ ե առաջ տեղեկատվության 
ընդունման շեմային արժեքով, 
որի մեծությունն ըստ հաշ
վարկների 37% է, ե բացի այդ՝ցան
կացած գծիկային կոդ, բուն տե

ղեկատվության մասից զատ, ունի 
նաև տվյալ տեղեկատվության 
ստուգող բաղադրամաս։ Տեղե
կատվության հաշվարկային թվին 
չհամապատասխանելու դեպքում 
այն չի ճանաչվում, հետևաբար չի 
տպագրվում և չի ներմուծվում։ 
Հսկող (կարդացող) սարքի աշ
խատանքը հիմնված է լազերային 
տեսանելի տիրույթի 630 նմ ալիքի 
երկարության կետային ճառա
գայթման և ճառագայթված գծի
կային կոդի հատվածի անդրա
դարձումից ստացված լուսավո
րության մակարդակի չափման 
վրա։ Քանի որ գծիկային կոդա
վորման էաթյունր գծիկների լայ
նության և միջգծիկային տարա
ծությունների վտփոխություննե– 
րի զուգորդումն է, ապա հսկող 
(կարդացող) սարքը, տեսածրելով 
ըստ լայնությունների մոդուլաց– 
ված գծիկների շարքը հորիզոնա
կան ուղղությամբ, ստանում է իմ– 
պուլսային ազդանշաններ, որոնց 
մեծությունը համապատասխա
նում է ճառագայթների անդրա
դարձման ուժգնությանր։ Իմ
պուլսների տևողությունները հա
մապատասխանում են միջգծայիե 
լայնություններին, որտեղ ան
դրադարձումը մեծ է, իսկ 
իմպուլսների միջե միջակայքերր՝ 
գծիկների լայնությանը, որտեղ 
անդրադարձումըվւոքրէ։ Հարկէ 
նշել, որ կետային լուսավորման և 
անդրադարձման ուժգնության

չափման մեթոդն ունի 2 տարբե
րակված ձև՝ լուսավորվում է հա
մեմատաբար մեծ տարածք՝ 
տեսածրման ժամանակ օգտա
գործելով շատ փոքր ընդունման 
դիաֆրագմա, կամ հակառակը՝ 
լուսավորումր կետային է, իսկ 
անդրադարձումը չափվում է 
տարածքից (նկ. 1ա ե բ)։

Գծիկային կոդերից ավելի մեծ
Լ ույս ի  ա ղ բ յո ւր

Լ ո ւ յ ս ը ն դ ո ւ ն ի չ

Դ ի ա ֆ ր ա գ մ ա  
*  . 7 ~ Ը ն դ ո ւ ն ո ղ  

/  /  ո ս պ ն յա կ

Հ ե տ ա զ ո տ վ ո ղ  ս ի մ վ ո լ

Լ ո ւյս ի  ա ղ բ յո ւր

Նկ. 1. Կետային լուսավորման և ան
դրադարձման, ուժգնության չափ
ման սխեմաներ ա) Լուսավորու
մը լայն տարածքով, իսկ անդրա
դարձման գրանցումը փոքր ք) 
Լուսավորումը փոքր կետով իսկ 
անդրադարձման գրանցումը 
լայն տարածքով

Գ ԻՏՈ Ւ Թ Յ Ա Ն ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
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ՏեԻՆհԿԱԿԱՆ
անդրադարձման ազդանշան 
ստանալու համար երբեմն լուսա
վորումը կատարում եե ոչ թե շըր– 
ջանակաձև, այլ էլիպսաձև (նկ.2), 
որի մեծ առանցքն ուղղվում է 
գծիկներին զուգահեռ ոսլղութ–

Կետ

Նկ.2. էլիպսաձև լուսավորված 
մակերեսի կետից վերցված անդ
րադարձման ուժգնությունը

յամբ։ Օպտոէլեկտրոնային ըն
դունիչի դիաֆրագմայի տրամա
գիծն ընտրվում է այնպես, որ այն 
հավասար լինի գծիկի նվա
զագույն լայնության 0.8 մասին։

Տպագրված գծիկային կոդերը, 
որպես կանոն, արտաքին գործոն
ներից պաշտպանվում են թա
փանցիկ թաղանթով, ինչը 
վատացնում է օպտոէլեկտրոեա– 
յին ընդունիչի աշխատանքը՝ 
ստեղծելով լավ անդրադարձման 
մակերես գծիկների մութ և 
լուսավոր միջգծիկայիե շրջաննե
րում։ Այդ նպատակով հետազոտ
վող հարթության նկատմամբ 
լուսավորման անկման անկյունն 
ընտրվում է 450, իսկ րնդուեիչը 
տեղադրվում է ուղղահայացից

3  75% ճ՜
ց 50% 

^  25% □
3  0%

Նկ.Յ. Լույսի աւյբյուրի և  լույսընդու– 
եիչի տեղադրման անկյունները հե
տազոտվող հարթության նկատմամբ

7,50 շեղումով (նկ.Յ):
ճառագայթի անդրադարձման 

ուժգնությունը լուսավոր միջգծի– 
կային տարածքներից, կախված 
տպագրության նյութից (օրինակ՝

Նկ.4. Կոնտրաստի վատացման 
թույլատրելի չափը

ներկից), 100% չէ, իսկ սև գծերի 
անդրադարձումր 0% չէ։ Այդ 
պատճառով գործնականում սևի 
և սպիտակի լավագույն կոնտ
րաստը 70%-ից բարձր չէ։ Այդ 
ցուցանիշը կարող է նույնիսկ 
նվազել՝ կախված նյութի և ներկի 
ընտրությունից, հասնելով 20%– 
ի, որի հետագա նվազումն ան
թույլատրելի է։ Վերջինս բերում է 
իմպուլսների ամպլիտուդների 
անկմանը (նկ.4), որի դեպքում 
նույնիսկ տարբերակման լա
վագույն ալգորիթմի կիրառումը 
չի բերում բավարար արդյունքի։

Այդ է պատճառր, որ հսկող 
(կարդացող) սարքը դադարեց
նում է տպագրությունը, եթե 
կոնտրաստի մեծությունը իջնում 
է 37%-ից'պահպանելով կարդալու 
17% պահեստային հուսալիու
թյուն։

Տպագրված գծիկների եզրա
յին անհարթությունների (ալիքա
յին եզրերի) և գծերի մեջ սպիտակ 
կետերի առաջացման պատճա
ռով ստացվող իմպուլսների մե
ծության և ձևի վտփոխությ ուե– 
ներ են առաջանում (նկ.5), ինչը 
հետևանք է կետային մատրիցա
յին տպիչների ցածր թողարկե– 
լիության աստիճանի և տպա
գրության ընտրված տեխնոլոգի
այի, ներկի (փոշու) որակական 
հատկանիշների։

Նկ. 5-ում ցույց են տրված 
տպագրական խոտաններր՝ 10 
անգամ խոշորացված, նկ. 6-ում՝ 
ելքի իմպուլսային ազդանշան
ների կախումր տարբեր գործոն–

Նկ.5. Տպագրության խոտան
ները՝ ալիքային եզրեր և  սև 
գծերի մեջ սպիտակ կետեր

ների ազդեցությունից միաժամա
նակ (տպագրված գծիկային կոդի 
խոտանից, կոնտրաստից և գծիկի 
նվազագույն լայնության (X) չա
փից), իսկ եկ. 7-ում՝ այդ կախումը 
յուրաքանչյուր գործոնից առան
ձին։

Գոյություն ուեեե տպագրու
թյան տարբեր տեխնոլոգիաներ, 
որոնք միմյանցից տարբերվում 
են ճշտությամբ, արագազործու– 
թյամբ, աշխատանքի սկզբուն
քով, տպագրության նյութով և 
այլն (սպ. 1)։

Կախված կոդի տիպից՝ տպա
գրության թույլատրելի սխալները 
և պահանջները նույնպես տար
բեր են (աղ. 2)։

Այժմ քննարկենք կոդավոր
ման հիմնական սկզբունքները և 
տեսակներր՝ կախված դրանց 
կիրառության ոլորտից և պա
հանջներից։ Ամեն կոդ ունի իր 
կոդավորման ալգորիթմր և յու
րահատկությունը, սակայն գծի
կային կոդավորման հիմնական 
սկզբունքներն անվտփոխ են բո
լոր կոդերի համար։ Ինֆորմա
ցիան գծիկներից միջգծերի լայ
նության և դրանց փոխհարա
բերության փոփոխության մեջ է։ 
Բացառություն են կազմում ԱՍՆ– 
ի և Կանադայի փոստային համա
կարգերում օգտագործվող “Րստէ– 
ոշէ”, “Րօա՜ Տէծէտ Շօճշ” կոդերը, որ
տեղ տեղեկատվությունը կոդա
վորվում Է գծերի երկարություն
ների փոփոխման միջոցով։ 
Գծերի և միջգծերի նվազագույն 
լայնությունն րնդունվում Է որպեսն
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էՏնԱԲԵՐՎէԼ է ԵՐԿՐԻ ՍԵՐ9Ա4ՈՐ ԱԶԳԱԿԱՆԸ
Մոլորակը գտնվում Է Աղեղնավորի 

համաստեղությունում և հայտնաբերվել Է 
մի Էֆեկտի շնորհիվ, որր դեռևս 1912թ. 
կանխագուշակել Էր Ալբերտ Այնշտայնը։ 
Այղ Էֆեկտի Էությունը հետեյալն Է։ 
Պատկերացնենք, որ Երկրի վրա աստղա
գետները դիտում են հեռավոր մի աստղ, ե 
դիտման ժամանակ այդ հեռավոր աստղի 
առջեից անցնում Է մի ուրիշ՝ավեփ փոքր 
աստղ։ Այնշտայնը կանխագուշակել Է, որ 
մոտիկ աստւփ գրավիտացիոն դաշտը 
ուժեղացնում Է հեռավորի պայծառու
թյունը։ Այլ կերպ ասած՝ մոտիկ աստղը 
գործում Է որպես հեռավոր աստղի խոշո
րացուցիչ ապակի՝ ոսպնյակ։

Եթե մոտիկ աստւփ շուրջ մոլորակ Է 
պտտվում, ապա հեռավորի պայծա
ռությունը ավեփ Է ուժեղանում։ 2005թ. 
հուփսի 3-ին գրանցվել Է պայծառության 
բարձրագույն չափ, որ նման դեպքերում 
սովորական երևույթ Է համարվում։ Բայց

(սկիզբը՝ Էջ 49)
օգոստոսի 10-ին դիտվել Է պայծառու
թյան երկրորդ բռնկումը։ Հանգամա
նորեն ուսումնասիրելով լուսանկարները՝ 
աստղագետները եգրակացրեցին, որ 
ոսպնյակ աստղի շուրջ պտտվում Է վտքր 
զանգված ունեցող մոլորակ։

Փոքր մոլորակներ հայտնագործելու 
համար ստեղծվել Է աստղադիտարան
ների հատուկ ցանց, և հայտնագործու
թյան հեղինակներն են համարվում 73 
աստղագետ՝ աշխարհի տարբեր երկրնե
րի 32 գիտական հիմնարկությունեերից։ 
Նոր տեխնոլոգիան, որում օգտագործ
վում են գրավիտացիոն ոսպնյակներ, 
թույլ կտա հայտնաբերել նաև Արեգակ
նային համաստեղությունից դուրս գտեր– 
վող այլ փոքր մոլորակներ։ Եվ եթե 
դրանցից որևէ մեկն ունենար իր աստղա
գետները, ապա Այնշտայնի վերոհիշյալ 
կռահման միջոցով երանք կարող էին 
հայտնաբերել նաև մեր Երկիրը։
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Նկ.6. Ելքային ազդանշանները՝ ըստ խոտանների 
մեծության տարբերակման

Նկ.7. Ելքային ազդանշանների փոփոխությունները 
կախված տարբեր գործոնների ազդեցությունից՝ ա) 
խոտանից, բ) կոնտրաստի փոքրացումից, գ) ճ-ի 
փոքրացումից

►X մոդուլ։ Տեղեկատվության կո
դավորման համար օգտագործ
վում Է երկուական կոդ, որտեղ սև 
մոդուլները նշվում են “1” թվա
նշանով, իսկ սպիտակները՝ “0”– 
ով։ Գծերի և միջգծերի հաջորդա–

կանություեներր որոշակի մոդուլ
ների քանակությամբ կազմում են 
տվյալների նիշեր, որոնք պարու
նակում եե որոշակի տեղեկատ
վություն։

•Այդ նիշերի միավորումն ա–

զատ տիրույթների և ու
Տ10Ր նիշերի հետ կազմավորում 
են սիմվոլը։ Ցանկացած սիմվոլ, 
գծային թե երկչափ, երկու կողմից 
պարունակում Է ազատ տիրույթ
ներ, որոնք ինֆորմացիա չեն պա–



ՏեԻՆհԿԱԿԱՆ
բունակում, իսկ Տ՚Լ\1Մ ու Տ10Ր 
նիշերը ծառայում են սիմվոլի 
սկզբի և վերջի ճանաչման հա
մար։ Շատ դեպքերում Տ1ճա՝ 
նիշր կոդավորման ռեժիմի ցուցիչ 
է։ Նիշերի վերծանման գործըն
թացում երկու հիմնական մեթոդ
ներ եե կիրառվում՝

• շարունակական կոդավոր
ման մեթոդ, երբ բացի գծերից 
բոլոր միջգծերը պարունակում են 
տեղեկատվություն,

• դիսկրետ կոդավորման մե
թոդ, երբ միջգծերը չեն պարունա
կում տեղեկատվություն, այլ ծա
ռայում են միայն որպես բաժա
նիչներ։

Ցանկացած սիմվոլի անբա
ժան մասր ստուգող նիշն է, որի 
արժեքը հաշվարկվում է տարբեր 
բանաձևերով՝ կախված տվյալ 
կոդի տիպից, որը ներառում է 
բոլոր նիշերի արժեքները։ Այս–

պիսով՝ ստուգող նիշը հաստա
տում է վերծանման ճշտությունր, 
վերահսկում է սիմվոլի ամբող
ջականության պահպանումը և 
համապատասխանությունը թույ
լատրելի չափերին։ Վերջինս 
ստուգվում է նաե որոշակի ալգո
րիթմով, որտեղ օգտագործվում 
են սիմվոլի երկարության թույ
լատրելի սխալի հաշվարկի հա
մար համապատասխան բա
նաձևեր։

Երկրորդական և երրորդա
կան կոդավորումները, ինչպես 
նաև ալգորիթմի ընտրությունը 
հնարավորություն եե տափս հաս
նել տեղեկատվության բարձր 
սեղմման մակարդակի և բարձր 
ճշտության ապահովման։ Վերը 
նշված կոդավորման սկգբունք– 
ներր հսկող (կարդացող) սարքի 
վերծանման ալգորիթմն են։

Որպես առաջին արտադրա

կան ստանդարտ՝ 1973թ. ընդուն
վեց ԱԲՇ (Սոհ̂ տ&1 Բաժսօէ Շօճշ) 
կոդը, որը լայն կիրառում ստա
ցավ ԱՍՆ-ում և Կանադայում։ 
Իսկ 1976թ. Եվբոպայում առաջին 
արտադրական ստանդարտ հան
դիսացավ Տ,ճ1Տք (Քսւ՚օբաո ճւէւօ&ւ 
1Վաո6ոո§) կոդր, որի կոդավոր
ման սկզբունքները եըմաե Էին 
Ս-Ր-Շ-ին։ Առաջին արտադրական 
կոդերր՝ ԱԲՇ և ՏՃ1Վ ժամանակի 
ընթացքում որոշ չափով վտփոխ– 
վեցիե՝ ստեղծելով նոր տեսակ
ներ՝ ա շ  \̂ շւտաո ք, քյա-13, 
Քճ>1–8 (որտեղ 13-ը և 8-ը նիշերի 
քանակն Է սիմվոլում) և այլն։ 
Նշված ՍՐՇ և կոդերը
ներկայացված եե երկու կեսով, 
որոնց միջև կան բաժանող գծեր, 
որտեղ առաջին մասը տեղեկատ
վություն Է պարունակում ար
տադրողի, իսկ երկրորդ մասը՝ 
արտադրանքի մասին։ Ձևափոխ
ված ՍԲՇ \^6աօո ճ-ե շարունա
կական թվային սիմվոլ Է, կոնկ
րետ նիշերի քանակով։ Վերջին 
սիմվոլի նիշր ստուգող նիշ Է։ 
ՔՃ1Վ- 13-ում կոդավորումը կա
տարվում Է նմանատիպ սկզբուն
քով, սակայն այն պարունակում Է 
13 նիշ, որտեղ 12-ը և 13-ը ցույց եե 
տալիս երկրի կոդր (հաշվարկը 
կատարվում Է աջից ձախ)։

1972թ. ստեղծվեց Շօճ&եա– 
կոդը, որր կոդավորում Է թվեր և 
մի քանի սիմվոլներ։ Շօճ&եա՜-ի 
կարևոր առավելությունն այն Է, 
որ տվյալ կոդր հնարավորություն 
Է տալիս տեղեկատվությունը 
բաժանել մի քանի սիմվոլների, 
որոնք հետագայում կարող են 
վերածվել ինքնուրույն սիմվոլնե
րի կամ հաջորդաբար ընթերցման 
դեպքում միանալ՝ ստեղծելով մեկ 
տեղեկատվական փաթեթ։ Այս 
սիմվոլեերր լայնորեն կիրառվում 
եե բժշկության մեջ՝ արյան 
տվյալների բազաների ստեղծ
ման զործրեթացում, և գրադա
րաններում։

Մինչև 1974թ. գծիկային կո
դերը հնարավորություն Էին տա
լիս կոդավորելու թվեր և մի քանի 
նիշեր։ 1ոէշաւշշ ֆիրման 1974թ. 
ստեղծեց կոդ 39-ը, որը կո
դավորում Է թվեր, նիշեր, տառեր 
ինչպես նաև ՃՏՇ11–ի (ճաշոօաւ 
1ՏԽէւօա1 Տէաւճա՚ճ Օօճշ քօր 1ոքօւ՜– 
ոտէաո 1ոէշւ՝շհաւ§6) բոլոր նիշերը,►

Տ պ ա գ ր ա կ ա ն  տ ե խ ն ո լ ո գ ի ա ն ե ր ի  
հ ա մ ե մ ա տ ա կ ա ն  տ վ յ ա լ ն ե ր

Ա ղ յ ո ւ ս ա կ  1

Մեթոդներ

Գ ծիկի

ն վ ա զ ա գ ո ւյն  

լա յնութ յա ն 

(X) չա փ ը,մմ

Ա ռա վելու

թյուններ

Թ երու

թյուններ

Ե զրա կա 

ցութ յուններ

Մ ա մլմա ն 0 ,2 Լավ որա կ

Օ ֆ ս ե տ 0 ,2 Լավ որա կ Մ իա յն

յուղա յին

թ ա ն ա ք ո վ

ճկ ո ւն

գր ա ն ցո ւմ

0 ,2 5 Կ ա րող Է տ պ ե լ 

տ ա ր բե ր  

տ պ ա գ ր ա կ ա ն  

նյութ երով

Լուսւս–

փ որա գրում

0 ,3 էժա ն Մ իջին

որա կ

Թ ա ն ա քո տ ո ւմ

ա ն ի վ ո վ

1 ,0 էժա ն Ս ա րքի 

ց ա ծ ր  գին

Լուսակոմ–

պ ո զի ց ի ա

0 ,0 7 5 Գ ե ր ա զ ա ն ց

որա կ

Թ ա նկ Տ վ յա լն ե ր ի

փ ո փ ո խ մ ա ն

հ ն ա ր ա վ ո 

րություն
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Կ ո դ ե ր ի  տ պ ա գ ր ո ւ թ յ ա ն  թ ո ւ յ լ ա տ ր ե լ ի  ս խ ա լ ն ե ր ը

Աղյուսակ 2

Կոդեր

Շ օճ639

1Ոէ6Ր|6Ձ76ն1
2 Օէ 5

Շօճ© 11

ԲՅէ|ՕՈՅ||260|
Շ օՃյ Եյր

ՍԲՇ/^1Տ|

Շօճ6 93 
(տէ<± էօԼ)

Շօճ6 128

Գ ծիկի կամ  
մ ի ջ գ ծ ի  ս խ ա լը

+-
27 3

+

181Վ-21
80

181Վ-21
88

51Վ-8
20

+  (X  - 0.009) ւքճ< 0.013 
+ (0.47ճ - 0.00216) ւք X > 0.013

+ ( օ ^ –  0.001)

+ ( 0 ^ –  0.001)

Մ իջեզրա յին
ս խ ա լը

±0.14692ճ

± 0 ^

±0.20ճ

► տառերը ևթվերը՝ 2 նիշերի հա
մատեղությամբ։ Այն լայն կիրա
ռում ստացավ արտադրության և 
առևտրի ոլորտում։ Հարկ Է նշել, 
որ կոդ 39-ը ԱՍՆ-ի Պաշտ
պանության դեպարտամենտի 
կողմից ընտրվեց ռազմական 
ապրանքների վերահսկման հա
մար։ Իսկ ահա 1981թ. ստեղծվեց 
կոդ 128-ը, որը կոդավորում Է 
ՃՏՇււ ստանդարտի բոլոր թվերը, 
նիշերը ե տառերը ստեղծելով 
ինքնուրույն նիշեր առանց դրանց 
հ ա մ ա տ ե ղ ո ւ թ յ ա ն ։  Այ դ  
առավելությունը բերում Է 
տ եղեկա տ վությա ն բարձր 
սեղմման։ Հետագայում կոդ 128-ը 
հիմք հանդիսացավ այլ արտա
դրական կոդերի ստեղծման հա
մար, որոնք Էին ՍՇՕԱա-128 
Տշւ՚ա1 Տհւբբաջ Շօոէ&տշւ Շօճշ, և 
16& կոդը։ Տեղեկատվության 
բարձր սեղմման նպատակով 
1982թ. ստեղծվեց կոդ 93-ը, որը 
լայնորեն կիրառվեց արտադրու
թյունում և սաևտրում։

Տեղեկատվության սեղմման 
նպատակով ստեղծվեցին երկ– 
չավւ կոդերը՝ 1987թ.՝ եւէշաւշշ 
ֆիրմայի բազմատողային կոդ 49– 
ը, մեկ տարի անց՝ Լ&տշճւ§հէ 
ֆիրմայի կոդ 16-ը, իսկ 1990թ.՝ 
Տյռոեօ11շշհոօ1օ§ւ6տ ֆիրմայի կոդ 
ՐՕՐ417- ը, որն ունի տեղեկատ
վության երկչավւ երկրաչափու
թյուն։ Այդպիսի կոդերի գրանց
ման համար ստեղծված եե թվա– 
յիե բազմաշերտ պատկերի

գրանցման ավտոմատ սարքեր, 
որտեղ ընդունիչների քանակը 
հասնում Է մինչև 6 միլիոնի։ 
Կենցաղում նույն սկզբունքն օգ
տագործվում Է թվային լուսա
նկարչական խցիկների ստեղծ
ման համար։

Բացի վերը նշված տեխնոլո
գիական սկզբունքներից՝ տարա
ծում Է ստացել նաև ռադիո– 
հաճախային տեխնոլոգիան, որի 
դեպքում տեղեկատվությունը 
գրանցվում Է թվային հիշող սար
քում (չիպերում), որն ունի ռադիո– 
հաճախային կոնկրետ հաճա
խության ցուցաեիշներ։ Սարքը, 
տալով չիպի հաճախությանը 
համապատասխան ռադիոալիք– 
եեր, կապ Է ստեղծում չիպի հետ, 
որի շնորհիվ գրանցվում ե կար
դացվում Է տեղեկատվությունը։ 
Վերջինս հնարավոր Է դարձնում 
կարդալ տեղեկատվություն ան
տեսանելի ձևով, նույնիսկ եթե 
ապրանքը թաքցված Է պայու
սակում, գրպանում և այլն։ Այժմ 
այդ տեխնոլոգիաները բուռն 
զարգացում են ապրում։ Հարկ Է 
նշել, որ միայն 2004թ.–ին նկարա
գրված տեխնոլոգիաների հիման 
վրա արտադրված և վաճառված 
սարքերի համաշխարհային ծա
վալը հասնում Է 6 միլիարդ ԱՍՆ 
դոլարի, և տարեց տարի նկատ
վում Է հետագա աճի միտում։ ■
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ՏեԻՆհԿԱԿԱՆ

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարանի Լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունների 
տնտեսագիտություն և կառավարում ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական հետազոտությունների ուղղությունը՝ հանքային 
արտադրության տեխնիկա-տեխնոլոգիայի կատարելագործման և 
հանքային հումքի արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրները 
էլ. փոստ՝ տ ւ ո ւ ո ց շ օ տ @ ^ Յ հ օ օ .շ օ տ

Հ Ր Ա Չ Յ Ա
Գ Ե Վ Ո Ո Գ Յ Ա Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՆՑՅԱԼԸ, ՆԵՐԿԱՆ ԵՎ ԱՊԱԳԱՆ

անքային արղյունաբերութ– 
յունը բազմաթիվ այլ ոլորւր– 

® ների հետ առնչվող բարդ 
համալիր է, որի դերը Հայաստանի 
տնտեսության մեջ չափազանց 
մեծ է։

Պատմական Հայաստանում 
շատ հնուց են օգտագործվել երկ
րի ընդերքի հարստությունները՝ 
պղինձը, կապարը, երկաթր, ոս
կին, արծաթը, աղը, շինանյու
թերը և այլ օգտակար հանածո
ներ։ Ամենահին պղնձե գործիք
ներն ու իրերը ստեղծվել են 
չորսից հինգ, իսկ բրոնզե գործիք
ներն ու իրերը՝ մոտ երեք հազա
րամյակ առաջ, ինչի մասին 
վկայում են պեղումներից ստաց
ված բազմաթիվ հնագիտական 
նմուշները։

Առաջին անգամ եգիպտացի
ների կողմից իրականացված 
երկաթի ստացումն ու կիրառումը 
դասվում է մարդկության ամե
նամեծ նվաճումների շարքը։

Պատմական տվյալների հա
մաձայն՝ երկաթը հայերին նույն
պես շատ հնուց է ծանոթ։ Լեհ 
հայտնի հնագետ, պատմաբան և 
գրող Զ. Կոսիդովսկին իր «Բիբ
լիական մանրապատումներ» գըր– 
քում նշում է, որ մ.թ.ա. 1400 թ. 
Արարատի հյուսիսարևելյաե մա
սում առաջին անգամ օգտագործ
վել է երկաթի զոդման ե մակերե
սային կոփման եղանակը։ Այդ

ն պ ա տ ա կ ո վ  
օգտագործվել են 
Շողդով֊Կարագա– 
շի կարմիր երկա
թաքարի (հեմա
տիտ միներալ) հա
րուստ հանքավայ
րերը և շրջակա ան– 
տառների խոշոր 
զանգվածը՝ որպես 
կոքսի հումք։

Ձուլվա ծ եր
կաթն ու կոփված պողպատը և 
դրանցից պատրաստված գոր
ծիքներն ու զենքերը Հայաս
տանից արտահանվում էին 
Մերձավոր Արևելքի, Ասիայի 
երկրներ և նույնիսկ Եգիպտոս։

Ուրարտական պետությունում 
երկաթի օգտագործումը նպաս
տել է երկրի տնտեսության և 
հատկապես գյուղատնտեսութ
յան զարգացմանը. Մեեուա թա
գավորի կառուցած 72 կմ երկա
րության Շամիրամի ջրանցքը՝ 
մայրաքաղաք Տուշպայի (Վան) 
մոտ, մինչև օրս էլ օգտագործվում 
է։ Մի քանի այլ ջրանցքներ ու 
ջրամբարներ կառուցվել են Արա
րատյան դաշտավայրում և այ
լուր։

Տիգրան Մեծի օրոք Հայաս
տանում բարձր զարգացման է 
հասնում հատկապես մետաղա
գործությունը, շինարարությունը, 
քարի մշակումը, կավագործու

թյունը, այսինքն՝ այն ճյուղերը, 
որոնք սերտորեն կապված եե 
հանքային հումքի հետ։ Մեծ 
ծավալի շինարարությունը պա
հանջում էր նույն քանակի շինա
նյութեր, որոնց արդյունահա
նումը կազմակերպվում էր հա
տուկ քարհանքերում։ Համե
մատաբար ոչ կարծր և փափուկ 
շինանյութերը մշակվում էին 
սկզբում քարե, փայտե, իսկ 
այնուհետև պղնձե ու բրոնզե և 
վերջապես երկաթե, պողպատե և 
ալյումինե գործիքներով։ Կարծր 
շինանյութերը մշակվում էին 
հատուկ եղանակներով՝ սկզբում 
փայտե սեպերի, իսկ այնուհետև 
տաքացման ու ջրով արագ 
սառեցման միջոցով (ապարները 
ընդարձակվելով և սեղմվելով 
քա յքա յվում եե)։ Վ երջին 
եղանակը լայնորեն կիրառվել է 
նախկինում և պահպանվել 
անգամ մեր օրերում։ ►
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► Հանքային հումքի տնտեսա
կան պահանջը ստիպում է մար
դուն թափանցել երկրի րնդերքր՝ 
սկսվում է հանքավայրերի ստոր
գետնյա մշակումը։ Միաժամա
նակ առաջանում եե նոր խնդիր
ներ՝ կապված ստորգետնյա հո
րատման աշխատանքների, փոր
վածքների, ամրակապման, օդա
փոխման, ջրահեռացման, լուսա
վորման, ինչպես եաե ապարների 
ու հանքաքարերի քայքայման, 
բարձման, տեղափոխման հետ։

Մեր թվարկության սկզբներին 
սկսվում է ստորգետնյա փոր
վածքների՝ հանքուղիների, հաե– 
քւսհորերի և այլնի կառուցումը։ 
Նշենք, որ հանքավայրերի բա
ցումն ու մշակումր հանքուղի
ներով շատ հարմար է վտրվածք– 
ների օդափոխման, ջրահեռաց
ման, ամրակապման, լուսավոր
ման ե հանքաքարի տեղափոխ
ման տեսակետից:

Միջին դարերում Հայաստանի 
որոշ շրջաններում (Զանգեգուր, 
Ալավերդի) աստիճանաբար 
ստեղծվում է լեռնային արդյունա
բերության չնայած թույլ, բայց 
որոշակի բազա՝ իր տեխնիկա
կան և տնտեսական յուրահատ
կություններով։ Առաջանում է 
արհեստավորների մի նոր խումբ՝ 
լեռնագործ արհեստավորներ։

Ռուսաստանին միաեալուց 
հետո Արևելյան Հայաստանում 
սկսում է նոր թափով զարգանալ 
հանքարդյունաբերությունը։ Ա– 
ճում և ընդլայնվում է պղնձի 
արդյունաբերությունը Ղափա– 
նում և Ալավերդիում, աղինը՝ 
Կողբում և Նախիջևանում։ XIX 
դարի վերջին Ղափաեում և 
Ալավերդիում պղնձաձուլման 
արտադրություեր նոր տեխնիկա
կան հիմքերի վրա է դրվում։ XX 
դարի սկգբին Արևելյան Հայաս
տանում պղնձի արդյունաբերու
թյան ծավալը աճեց մոտ երեք 
անգամ։

Այսպիսով՝ XIX դարի վերջին 
և XX դարի սկգբին Հայաստանի 
լեռնային արղյուեաբերությունր 
կանգնում է զարգացման բարձր 
հիմքերի վրա։ Դրան նպաստում է 
նաև ճանապարհաշինության և 
տրանսպորտի զարգացումը։ Այդ 
ժամանակաշրջանում զգալիորեն 
զարգանում են հանքաքարի 
մշակման տեխնիկան ու տեխնո
լոգիան, կատարելագործվում են 
հարստացման և մետալուրգիա– 
կան գործրնթացները։

Նախ զարգանում են հաեքերի 
հետախուզման տեխնիկական 
եղանակներր։ Հայտնաբերվում 
են հանքային նոր մարմիններ և 
կուտակումներ։ Կիրառվում են 

հատուկ լեռնային 
գործիքներ և մի
ջոցներ։ Ապար
ների քայքայման 
համար օգտա
գործվում են պայ
թուցիկ նյութեր՝ 
վառոդ և դինա
միտ։

Շոգեշարժիչ
ների հիման վրա 
ստեղծվում են օ–

դային ճնշակներ (կոմպրեսոր
ներ), հորատիչներ, վերամբարձ 
սարքեր։ Չնայած դրան՝ աշխա
տանքների մեծ մասը և այ ն էլ ամե
նածանր աշխատաեքներր՝ հան
քաքարի պոկումը, բարձումը և 
տեղավտխումը կատարվում էին 
ձեռքով։ Պարզ ձևով էին իրա
գործվում նաև այլ օժանդակ 
գործրեթացեեր։ Հանքահորից 
հանքաքարի բարձրացումր իրա
գործվում էր ճոպանային թմբուկ
ների միջոցով, որոնք ընթացքի 
մեջ էին դրվում ձեռքով։ Տուրը 
հեռացվում էր հատուկ անոթների 
միջոցով։ Օդափոխումն իրա
գործվում էր բնական եղանակով, 
իսկ որոշ դեպքերում՝ ձեռքով օդի 
արհեստական շարժումով։

Մտորգետնյա փորվածքները 
կամ չէին ամրակապվում (եթե 
ապարներն ամուր էին), կամ էլ 
ամրակապվում էին փայտով, 
քարով։ Լուսավորման համար 
սկզբնական շրջանում օգտա
գործվել են կավե, իսկ այնուհետև 
մետաղե ճրագներ, պանք լցվում 
էին հեղուկ վառելիքով՝ ճարպով, 
նավթով։ Նշենք, որ ավեփ վաղ 
ժամանակներում այդ նպատա
կով օգտագործվել են ջահեր, 
մոմեր։ Ավելի ուշ սկսեցին օգտա
գործվել մետաղե ցանցերով 
հանքային հատուկ լամպեր։ 
Հանքային հումքի արդյուեաբեր– 
ման ծավալների աճի հետ մեկ
տեղ զարգանում է հանքաքարի 
հարստացման տեխնիկան, իրա
գործվում է հանքաքարի ջարդու
մը, մանրացումը, տեսակավո
րումը և այլն։ Լայնորեն օգտա
գործվում է հատկապես հանքա
քարի և դատարկ ապարների 
տեսակավորումը՝ ըստ գույնի, 
փայլի, կարծրության, չափի, ձևի 
և այլն։ Հետաքրքիր է նշել, որ
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ՏեԻՆհԿԱԿԱՆ
հանքաքարի տեղափոխման 
համար հաջողությամբ օգտվում 
էին կենդանաքարշ տրանսպոր
տով։

Հայաստանում խորհրդային 
կարգերի հաստատումից հետո 
նոր հեռանկարներ բացվեցին 
հանրապետության լեռնային 
արդյունաբերության համար։ 
Կազմակերպչական ե գիտական 
բարձր հիմքերի վրա դրվեցին 
երկրաբանահետախուզական աշ
խատանքները։ Գործող հանքա
վայրերի զարգացմանը զուգըն
թաց հայտնաբերվեցին նոր հան
քավայրեր։ Վստահորեն հաստա
տվեց այն փաստը, որ հանրապե
տությունը չափազանց հարուստ է 
հանքային պաշարներով։ Գունա
վոր մետաղների օգտակար հա
նածոների շարքում առաջատար 
դիրքեր գրավեցին պղինձն ու 
մոլիբդենը, որոնց պաշարներով 
հարուստ են Զաեգեզուրը և 
Լոռին։ Սկսեցին շահագործվել 
նան ոսկու և բազմամետաղային 
հանքավայրերը, որոնք պարու
նակում են նաև արդյունաբերա
կան նշանակության բազմաթիվ 
ազնիվ և հազվագյուտ մետաղ
ներ։

Հանրապետությունը հա
րուստ է նաև այլումինի հումքով՝ 
նեֆելինային սիենիտներով և սև

մետալուրգիայի հումքով՝ երկա
թաքարով։ Հրազդանի, Աբովյանի 
(Կապուտանի) և Սվարանցի 
երկաթահանքերի պաշարները 
կազմում են մի քանի միլիարդ 
տոննա։ Քրոմիտի որոշ պաշար
ներ կան Հրազդանի շրջանում և 
Սևանի ավազանում։ Շինա
նյութերի պաշարներով Հայաս
տանն աշխարհում առաջնակարգ 
տեղ է գրավում։ Հատկապես 
պետք է նշել, որ շինանյութերի 
արժեքն ու տնտեսական նշանա
կությունը տարեցտարի ավելի եե 
բարձրանում։

Շատերին է հայտնի Արթիկի, 
Բյուրականի, Աեիի տուֆը։ Մշակ
վում են բազալտի, գրանիտի և 
մարմարի խոշոր և մեծ արժեք 
ներկայացնող հանքավայրերը։ 
Շինարարության համար անփո
խարինելի նշանակություն ունի 
թեթև լցանյութերի (պեմզայի, 
պեռլիտի, հրաբխային խարամի) 
օգտագործումը, որոնց աչքի ընկ
նող պաշարներ կան Անիպեմ– 
զայում, Պեմզաշենում, Կարմրա– 
շեեում և այլուր։ Չենք կարող չնշել 
Դսեդի և Շորժայի հրակայուն 
կավերի պաշարների մասին, 
որոնք աչքի եե ընկնում իրենց 
որակական բարձր հատկություն
ներով։ Հանրապետությունում 
կան կրաքարի, բենտոնիտի,

դիատոմիտի, բարիտի, քարաղի 
հետախուզված զգալի պաշար
ներ, որոնց մի մասը մշակվում է և 
մեծ հաջողությամբ օգտագործ
վում տնտեսության մեջ։ Այժմ այդ 
ենթաճյուղի հիմնախեդիրը էժա
նագին տրանսպորտային միջոց
ների բացակայությունն է։

Հայաստանի բնական և հան
քային պաշարներում յուրահա
տուկ դեր ունեն հանքային ջրերի 
պաշարները, որոնց և հետախուզ
ման և օգտագործման ուղղու
թյամբ ակնառու են հաջողու
թյունները։ Մեր հանրապետու
թյան հանքային ջրերը ճանաչում 
են գտել մերձավոր և հեռավոր 
արտասահմանում։ Տարեցտարի 
հանքային ջրերի արժեքը բարձ
րանում է։

Նախորդ դարի երկրորդ կեսին 
հանքային արդյունաբերությունը 
վերածվեց տեխնիկապես զար
գացած արտադրության։ Սեքե– 
նայացվեցին ինչպես հիմնական, 
այնպես էլ օժանդակ աշխատանք
ները։ Որոշ գործընթացներ նաև 
ավտոմատացվել եե։ Լայնորեն 
օգտագործվում է հանքավայրերի 
մշակման առաջավոր և արդյու
նավետ՝ բաց եղանակը։ Ստեղծ
վեցին և հաջողությամբ գործում 
են Զանգեզուրի, Կապանի, Սար
քի, Ալավերդու, Ագարակի, Ավա>

ՍՏԵՂԾՎԵԼ ե ԵԶԱԿԻ ՅՒՊ, 
ՈՐԸ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ե 

ԲԱՑՈՒՄ ԴԵՊԻ ԱՎԵԼԻ ՀՅՈՐ
ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

ՏՏՏքյւ

Ինտեգրալ միկրոսխե
մաներ արտադրող մոլո

րակի խոշորագույե ամերի
կյան «Իետել» ընկերությու

նը հայտարարել է, որ օգտա
գործելով նոր տեխնոլոգիա՝ 

ստեղծել է եզակի չիպ։
Եղունգի չափեր ունեցող է– 

լեկտրոնային հիշողության մո
դուլդ պարունակում է 1 միլիարդ 

տրանզիստոր, որոնց տրամա
գիծը հավասար է 45 եանոմետրի, 

իեչր մոտավորապես հազար անգամ փոքր

է էրիտրոցիտի՝ մարդու արյան բջջի 
չափերից։ Փորձագետեեի գնահատմամբ՝ 
դա ճանապարհ է բացում դեպի ավելի 
հզոր և ավելի քիչ էլեկտրականություն 
գործածող պրոցեսորները:

Անձնական կոմպյուտերների կենտրո
նական սարքերի ավելի քան 80%-ե 
արտադրող «Իետել»–ի պաշտոնական 
ներկայացուցչի խոսքերով՝ նոր տեխնո
լոգիայի պրոցեսորների արտադրու– 
թյունր նրանք կկարողանան սկսել 2007թ. 
երկրորդկեսին։

փհԱբ։//\™^.աաւէ&.ա/ո6»տ/աէւօ1661074.հէա1.



ՏԵԻՆԻԿԱԿԱՆ

►նի խոշոր լեռեահարստացուցիչ և 
լեռնամետալուրգիական կոմբի
նատները։ Ինչպես ստորգետնյա 
հաեքերում, այնպես էլ առավե
լապես բաց հաեքերում օգտա
գործվում եե հորատման, բարձ
ման և տեղափոխման ժամանա
կակից առաջավոր տեխնիկա և 
տեխնոլոգիա։ Բարելավվում են 
հաեքերի աշխատավորների աշ
խատանքային և կենցաղային 
պայմանները, բարձրացվում է 
արտադրության կուլտուրան։ 
Բանվորների համար ստեղծվում 
են աշխատանքային անվտանգ 
պայմաններ։

XX դարի վերջին շուկայական 
տնտեսության պայմաններում 
զարգանում է մի նոր ճյուղ՝ գու
նագեղ և կիսաթանկարժեք քա
րերի արդյունաբերություն և վե
րամշակում։ Այն սերտորեն շաղ
կապվում է ոչ միայն քարամշակ
ման արհեստի, այլ նաե բարձր ու 
գեղեցիկ արվեստի հետ։

Հայաստանի հանքային ար
դյունաբերության զարգացման 
դինամիկան դիտարկենք Զանգե– 
զուրի պղնձամոլիբդենային կոմ
բինատի օրինակով։ Այն մի բարդ 
լեռնամետալուրգիական համա
լիր է, որն ընդգրկում է հզոր բա
ցահանք հարստացուցիչ ֆա
բրիկա, մետալուրգիական ցեխ և 
այլ արտադրական բաղադրիչ
ներ։ Այնտեղ աշխատում են
տարբեր մասեագիւլտւթյունների
տեր ավելի քան երկու հազար

հինգ հարյուր մարդ։ Քաջաբանի 
բաց հանքի արտադրական հզո
րությունը վերջին քսան տարում 
աճել է մի քանի անգամ։ Հան
քավայրի բաց մշակման տեխնի
կան և տեխնոլոգիան մեծ զարգա
ցում են ապրել։ Եթե մոտ հիսուն 
տարի առաջ հորատումը կատար
վում էր համեմատաբար ցածր 
արտադրողականության հարվա– 
ծաճոպանային հաստոցներով, 
ապա այժմ այն իրագործվում է 
առավել ժամանակակից և բարձր 
արտադրողականության հաս
տոցներով։ Հորատման ժամանա
կակից հաստոցները վերջին 
տարիներին կահավորվում են 
ավտոմատ կառավարման համա
կարգերով։ Կիրառվում են նոր, 
ավելի էժան և բարձր հատ
կություններով օժտված պայ
թուցիկ նյութեր ու պայթեցման 
միջոցներ։

Հայաստանի պետական ճար
տարագիտական համալսարանի 
(Պոլիտեխնիկ) րեդերքաբանու– 
թյան ամբիոնի աշխատակիցների 
ջանքերով կանխորոշված են 
Հայաստանի գունավոր մետա
լուրգիայի հաեքերում, այդ թվում 
և Քաջաբանի բաց հանքում 
տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի 
զարգացման հեռանկարները 
մինչև 2020 թվականը՝ րստ 
առանձին հնգամյակների։ Այդ 
ժամանակամիջոցում Քաջա
բանի բաց հանքի տեխնիկական 
զինվածությունը զգալիորեն

բարձրանալու է։ Ապարների և 
հանքաքարի աստիճանաբար 
բ ա ր ձ ր ա ց մ ա ն  հ ա մ ա ր  
կիրառվելու են շերեփի տաս
ներկու և կես խորանարդ մետր 
տարողության էքսկավատորներ 
և տասներկու խորանարդ մետր 
տարողության բարձիչներ։ Փո
խադրման համար օգտագործ
վելու են 75, 110 և ավելի տոննա 
բեռնատարողության իքնա– 
թափեր։ Ավտոմատ կառավար
ման հիմքերի վրա կդրվեն ձեռ
նարկության կազմակերպչական 
և պլանավորման աշխատանք
ները։ Լեռնային աշխատանքների 
զարգացման ուղղությունները 
որոշելիս լայնորեն կիրառվելու է 
ժամանակակից հաշվողակաե 
տեխնիկան։ Մեծ ուշադրություն է 
դարձվելու բնության պահպան
ման խնդիրներին։

Կոմբինատի շահագործման 
օրվանից ստեղծվել են չորս պո– 
չամբարներ, որոնցից երեքի ար
դյունաբերական շահագործումն 
ավարտվել է, իսկ չորրորդր կա
հավորված է ժամանակակից տեխ
նիկական միջոցներով և ներ
կայումս շահագործվում է։ Չշա
հագործվող պոչամբարները 
հողածածկվել եե և օգտագործ
վում են գյուղատնտեսական նպա
տակներով։

2004թ. կոմբինատն ապա– 
պետակաեացվեց և սեփակա– 
եաշեորհվեց չորս ընկերություն
ների կողմից, որոնք ստեղծել են 
համատեղ ՓԲԸ և իրականաց
նում են միասնական կառավա
րում։ Ներդրումների ծրագրով 
նախատեսվում է կոմբինատի 
վերազինում և արտադրական 
հզորությունների կրկնակի ավե
լացում։ Ծրագրի առաջին փուլում 
(2005–2008թթ.) նախատեսվում է 
ավեփ քան 150 մլն ԱՍՆ դոլարի 
ներդրում, որից շուրջ 113 մլն՝ 
բացահանքի և հանքահարստա
ցուցիչ ֆաբրիկայի վերազինման 
համար, իսկ 20 մլն՝ բնապահպա
նության նպատակներով։ Կա
ռուցվելու եե նոր պոչամբարներ 
(եկ.1)։

Կոմբինատր հնարավորին 
չափով օգտագործում է տեղական 
արտադրության հիմնական և 
օժանդակ նյութեր և պահեստա–

Գ ԻՏՈ Ւ Թ Յ Ա Ն 0 ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
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ՏեԻՆհԿԱԿԱՆ
վարձի աճի դինամիկան (նկ. 3):

Հայաստանի հանքային ար
դյունաբերության հետագա զար
գացման հիմնական ուղղություն
ներն եե.

- ձեռնարկությունների ար
տադրական կարողությունների 
լրիվ օգտագործում ե տեխնիկա
կան վերազինում, նոր տեխնոլո
գիաների ե տեխնիկական միջոց
ների կիրառում։ Հանքային հում
քի արդյունաբերմաե ե հաեքա– 
հարստացման նոր եղանակների 
մշակում և կիրառում,

- հանքային հումքի լիարժեք 
(անկորուստ) ե անթավտն մշա
կում։ Հանքաքարից բոլոր օգտա
կար բաղադրիչների հնարա

վորին լրիվ կորզում,
- բարձր որակի և պահանջարկ ̂

մասեր։ Այն մի խոշոր տնտեսու
թյուն է, որում զբաղված են տար
բեր մասնագիտության ավելի 
քան 2500 մարդ։ Աղյուսակում (էջ 
60) ներկայացված են ներդրում
ների շնորհիվ սպասվելիք արտա
դրական ցուցանիշներր։

Հայաստանում պղնձի ե մոլիբ
դենի արտադրության դինա
միկան (նկ. 2) ցույց է տալիս, որ 
այն ունեցել է կտրուկ աճ, իսկ 
ապրանքային արտադրանքին 
ընկնող տեսակարար ծախսերը 
վերջին տարիներին նույնպես 
կտրուկ կրճատվել են, ինչր խո
սում է հանքային արտադրության 
արդյունավետության բարձրաց
ման մասին։ Տպավորիչ է այդ 
ճյուղում զբաղված աշխատող
ների ամսական միջին աշխատա–
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ՀԵՂԱՓՈԽՈՂ ՉՀՊՎՈՂ ՋԵՐՄԱՉԱՓ։
Երկար տարիներ պահանջվեց, որպեսզի 

սովորական սնդիկային ջերմսւչավտ վերածվի 
թվայինի։ Բայց ջերմաստիճանր որոշելու համար 
այն դեռևս հպում է 
պահանջում մարմնի 
հետ։ ճապոնական էյ
րեկերությունր ներկա
յացրել Է նոր, հպում 
չպաքհանջող ջերմա
չափ։ ա՜ղղւսկի մոտեցրեք ջերմաչափր մաշկին և 
արդեն 3 վայրկյան հետո դուք կստանաք ճշգրիտ 
ջերմաստիճանային տվյալներ։

Մարդու մարմինր արտադրում Է ջերմություն,

որն ուղեկցվում Է ինֆրակարմիր ճառագայթ
ներով։ Հենց այդ ճառագայթներն Է որսում նոր, 
հպում չպահանջող ջերմաչափր։ Նորույթն օգնում

Է տնտեսել ժամանակը, 
չէ՞ որ սովորական ջեր
մաչափի ցուցմունքները 
ստացվում եե 60-90 
վայրկյան հետո։ Իսկ 
նրա գլխավոր առավե

լությունն այն է, որ այդ ջերմաչափր կարեփ է 
չախտահանել օգտագործելուց հետո։

Մարքն ունի 16սմ երկարություն և 99գ քաշ։
*հէէբ։//\\ք\\^.հւշօո6.ւոքօ/աճ6^հէտ17ժ=20060202.

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ւսաււոաս
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Ունեցող արտադրանքի ստացում, համակարգի կատարելագործում, ված ուղղություններով հետագա

- շրջակա միջավայրի լիարժեք - մետաղական և շինարարա– զարգացումը կապահովի Հսւյաս–
պահպանում, կան հումքի իրացման նոր շուկա– տանի տնտեսության արղյունա–

- լեռնամետալուրգիական ար– ների յուրացում։ վետությաե զգալի բարձրացում։ ■
դյունաբերություեում հարկային Հանքային արտադրության նշ–

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇՆՈՐՀԻՎ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ց ո ւ ց ա ն ի շ ը
Չ ա փ ի

մ ի ա վ ո ր ը

2 0 0 4 թ .

( փ ա ս տ ա ց ի )

2 0 0 8 թ

( ն ա խ գ ի ծ )
Ա ճ ը , %

Հ ա ն ք ա ք ա ր ի  ա րդյունա հա նում
մլն. տ ոննա 8.56 12.845 +50.0

Հ ա ն ք ա ք ա ր ի  վերա մշա կում
մլն. տ ոննա 8.2 12.305 +50.0

Մ ա կ ա բա ցմ ա ն ա շ խ տ տ ա ն ք ն ե ր
մլն. խ որ.մ 2.3 5.169 + 123.9

Մ ոլիբդեն ի  պ ա րունա կութ յունը 
հ ա նքա քա րում

% 0.052 0.042 -19.1

Պ ղնձի պ ա րունա կութ յունը հ ա նքա քա րում
% 0.186 0.220 +18.3

Մ ոլիբդեն ի  կորզումը հ ա ն ք ա ք ա ր ի ց
% 82.07 85.0 +3.6

Պ ղնձի կորզումը հ ա ն ք ա ք ա ր ի ց
% 70.73 80.0 +13.1

Մ ուհնոենհ ա ոտ ա ռոոա ւունո  
Խ տ ւսնտ ա ում ՝

ծ ա վ ա լն ե ր ի  ա վ ե լա ցմ ա ն  շն որհիվ  
կորզմա ն ա ստ իճա նի բ ա րձ ր ա ցմ ա ն 
շնորհիվ

տ ոննա 3492 4393
4241
152

+25.80
+21.45
+4.35

Պ ոնձհ աոտառոուԹւունո Խ տ ա ն տ ա ում ՝ 
ծա վա լների ավելացմա ն շնորհիվ 
կորզման աստիճանի բարձրացման 
շնորհիվ

տ ոննա 10774
21657
19147
2510

+ 101.01 
+77.71 
+23.30

ԼԱԶԵՐԻ ԱՆՍՊԱՍԵԼԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ. 
ՀՐԱՏՔ ՍԱՐՔ՝ ՏԱՆՏԻՐՈՒՀՈՒ ԵՐԱԶԱՆՔ*

Լազերի անսպասելի և շատ կարևոր կիրառում 
է առաջարկել գերմանական Շ1շաւ Լտտշւ Տ̂ տէշա 

ընկերությունը։ Նրա մասնա
գետները ստեղծել են աշխար

հում առաջին «լազերային 
վտշեկուլը»։ Օդային սառեց– 

մամբ այդ 9 կիլոգրամանոց 
սարքը ապահովում Է 

լազերային իմպուլսային 
ճառագայթում՝ 1064 եմ 
հաճախականությամ 
բ և 20 վտ հզորութ
յամբ։ Դա նշանակում 
Է, որ գերմանացիների 
գյուտն ընդունակ Է 
առանց ծխի և հոտի 
գոլորշիացնել ամեն

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
Ա °2

մի աղտոտում ցանկացած 
մակերեսից։

Լազերային ճառագայթ
ման ճյուղավորվող փունջը 
ոչնչացնում Է մնացուկներ, 
ժանգ, ներկ, կեղտ և 
նստվածք։ Կարևոր Է, որ 
երեք մետր շառավղով 
տարածության վրա 
մարդ չլինի, իսկ այն օգ
տագործողը պետք Է անպայ 
ման դնի պաշտպանիչ ակնոց: Այդ 
հրաշք սարքը տանտիրուհու երազանքը, 
արժե 45 հազար եվրո։

դեռևս

*հէէբ։//̂ \̂ .ա3սէ3.ա/ո6̂ տ/31էւօ1660581.հէա1.

ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
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ՏեԻՆհԿԱԿԱՆ

Ռ Ա Ֆ Ա Յ Ե Լ
Ս Ա Ղ Ա Թ Ե Լ Յ Ա Ն

Հ Պ Ճ Հ  Մեքենաշինության տեխնոլոգիայի 
ամբիոնի պրոֆեսոր, տեխնիկական 
գիտությունների թեկնածու, 
հանրապետության վաստակավոր 
ճարտարագետ

Մարտին Վահանի 
Կ Ա Ս 3  Ա Ն

օննդյան 100-ամյակի կապակցությամբ

2005թ. լրացավ Հայաս
տանի մեքենաշինության նա
հապետ, Գիտությունների ազ
գային ակադեմիայի ակադե
միկոս, պետական մրցանակի 
դափնեկիր, գիտության Լւ տեխ
նիկայի վաստակավոր գործիչ, 
Հայաստանի պետական ճար
տարագիտական համալսա
րանի պատվավոր պրոֆեսոր, 
«Մեքենաշինության տեխնո
լոգիա» ամբիոնի բազմամյա 
վարիչ, տեխնիկական գիտու
թյունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Մարտին Վահանի Կասյանի 
ծննդյան 100-ամյակր։

Մ. Վ. Կասյանի գիտակ
ցական ողջ կյանքն ու գործու– 
նեությունր նվիրված են եղել 
հայրենական մեքենաշինու
թյան ասպարեզում գիտու
թյան ն. տեխնիկայի զար
գացման, ճարտարագիտա
կան ն. գիտական կադրերի 
պատրաստման կարէւոր ն. 
շնորհակալ գործին։

Մ. Վ. Կասյանը ծնվել է

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 61 ԱՇւսԱՐՃՈՒՄ
Ա°2 2006

1905թ. սեպտեմբերի 14-ին տիտուտ, որն ավարտում է
Վրաստանի Աբասթուման քա– 1928թ. ինժեներմեխանիկի
դաքում։ Բսւթումի գիմնազիան մասնագիտությամբ։ 1927 թվա–
ավարտելուց հետո՝ 1923թ., կանից սկսում է աշխատել ար–
Կասյանն րնդունվում է Թ*բի– տադրությունում՝ անցնելով
լիսիի Պոլիտեխնիկական ինս– ինժեներական գործունեուդ



ՏԵԻՆԻԿԱԿԱՆ
ամբիոնում՝ նա սկսում է նան
իր գիտամանկավարժակաե 
գործունեությունը։

Իրեն հատուկ եռանդով և  
գործի իմացությամբ Մ. Վ. 
Կասյանը ստեղծում է մեքե
նաշինության տեխնոլոգիայի 
ամբիոնի լաբորատորիա։ Այդ 
լաբորատորիայում կատար
ված աշխատանքների ընդ
հանրացումը հիմք է հանդի
սանում Մ.Վ. Կապանի թեկնա
ծուական և  դոկտորական ատե
նախոսությունների համար, 
որոնք նա փայլուն կերպով 
պաշտպանում է, համապա
տասխանաբար 1937 ե. 1943 
թվականներին։

Մ. Վ. Կասյաևև ակադեմիկոս ԱԻոսիֆյաևի հեւր. 1949թ Մ վ  Կասյանը
Երևանի պոլիտեխնիկական 
ինստիտուտի հրավերով գա–

Ւ թյան բոլոր փուլերը։ Աշխա– նիկական ինստիտուտի մե– լիս է Հայաստան, նշանակվում 
տելով Վրաստանի պոլիտեխ– խանիկական տեխնոլոգիայի է ԵրՊԻ տնօրենի տեղակալ՝

Գ ԻՏՈ Ւ Թ Յ Ա Ն ԱՕԽԱՐՃՈՒՄ
Ա°2 1 2006



ՏեԻՆհԿԱԿԱՆ
ուսումնական և  գիտական 
աշխատանքների գծով, միև– 
նույն ժամանակ ընտրվում է 
ինստիտուտի «Մեքենաշինու
թյան տեխնոլոգիա» ամբիոնի 
վարիչ։ Նրա ղեկավարությամբ 
նորաստեղծ ամբիոնը, հաղ
թահարելով հետպատերազմ
յան շրջանի դժվարություն
ները, ուսումնամեթոդական 
աշխատանքներին զուգահեռ 
հետազոտական աշխատանք
ներ է կատարում Հայաստանի 
մեքենաշինության առաջ ծա
ռացած խնդիրների լուծման 
ուղղությամբ։ Ամբիոնի գիտա
կան հիմնական ուղղությունը 
եղել է մետաղների կտրման 
գործընթացն ուղեկցող ֆիզի
կական բարդ երևույթների 
հետազոտումը։ Աշխատանք
ներ են տարվել մետաղների 
կտրման ռեոլոգիակաե հի
մունքների բնագավառում։

Մ. Վ. Կասյանի ղեկավա
րությամբ Երևանի քարի և  
սիլիկատների ինստիտուտում 
խորը հետազոտություններ են 
կատարվել քարի կտրման տե
սության հիմունքների մշակ
ման ուղղությամբ, որոնց ար
դյունքում ստեղծվել է քարհատ 
հաստոցների մի գամմա։

Մ. Վ. Կասյանի բազմակող
մանի գործունեության ամե
նակարևոր արդյունքը թերևս 
կարեփ է համարել հայրենա
կան մեքենաշինության հա
մար բարձրորակ ինժեներա
կան, գիտական և  գիտա– 
մանկավարժական կադրերի 
պատրաստումը։ Նրա անմի
ջական ղեկավարությամբ 
պատրաստվել և  պաշտպան
վել են ավելի քան 150 թեկնա
ծուական և  դոկտորական ատե
նախոսություններ։ Գիտական 
կադրեր են պատրաստվել 
ինչպես մայր բուհի և  նրա 
մասնաճյուղերի, այնպես էլ 
Հայաստանի արտադրական 
տարբեր ձեռնարկություննե
րի, գիտահետազոտական ինս

տիտուտների և  այլ կազմա
կերպությունների համար։ Մ  
Վ. Կասյանի և  նրա աշակերտ
ների ղեկավարությամբ «Մե
քենաշինության տեխնոլո
գիա» ամբիոնի ասպիրանտու
րան ավարտել եե նաև օտա
րերկրյա քաղաքացիներ։

1962թ. Մ. Վ. Կասյանն առա
ջինը Խորհրդային Միությու
նում կազմակերպում է հասա

րակական ասպիրանտուրա, 
որի գոյության ընթացքում 
պաշտպանվել եե ավելի քան 
160 ատենախոսություններ՝ 
գիտության և  տեխնիկայի 
տարբեր ճյուղերի գծով։ Այս 
փորձը ստացել է Հա մա 
միութենական տարածում և  
ճանաչվել է Բարձրագույն 
որակավորման հանձնաժո
ղովի կողմից :►

Մ. Վ. Կասյաևը Վ. Հարությունյանի, Գ. Ղարիբջաևյաևի, 
ԱԻոսիֆյանի հե՛տ

Գ ԻՏՈ Ւ Թ Յ Ա Ն ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
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ՏԵԻՆԻԿԱԿԱՆ
► Մ. Վ. Կասյանի գի
տահետազոտական աշ
խատանքների արդ
յունքներն ամփոփվել 
են ավելի քան 270 հոդ
վածներում, գրքերում ե  
գըրքույկներում։ Նա իր 
աշակերտների հետ 
բազմաթիվ գյուտերի հե
ղինակ է։

1953թ. Մ. Վ. Կաս– 
յանն ընտրվում է Գի
տությունների ազգային 
ակադեմիայի թղթակից 
անդամ մեքենաշինու
թյան գծով, իսկ 1956թ.՝ 
ակադեմիկոս։ Նա զբա
ղեցրել է ակադեմիայի 
ակադեմիկոս֊քարտու– 
ղարի տեղակալի պաշ
տոնը։ 1957թ. նշանակ
վում է Հայկական ԽՍՀ 
Նախարարների 1սոր– 
հըրդի Պետական գի
տատեխնիկական կոմիտեի 
նախագահ։ Նրա ղեկավա
րությամբ այստեղ մշակվել ե  
կառավարությանն եե ներկա
յացվել հանրապետության հա
մար կարևոր նշանակություն 
ունեցող շատ հարցեր։

Բեղմնավոր է եղել նաև Մ. 
Վ. Կասյանի հասարակական 
գործունեությունը։ 1955թ. նրա 
ղեկավարությամբ կազմա
կերպվել է Մեքենաշինական 
Արդյունաբերության գիտա
տեխնիկական համամիութե
նական ընկերության հանրա
պետական վարչությունը։ Լի
նելով «Գիտություն ե  տեխ
նիկա» պարբերականի կազ
մակերպիչներից մեկը՝ նա այդ 
պարբերականի հասարակա
կան խմբագիրն էր, իսկ 1968 - 
1988 թվականներին՝ Հայաս
տանի ԳԱ տեղեկագրի տեխ
նիկական սերիայի հասարա
կական խմբագիրը։ Մ. Վ. Կաս
յանը ղեկավարել է «Գիտելիք» 
ընկերության գիտության և 
տեխնիկայի խորհուրդը։ փետ

րվել է այդ ընկերության 
հայկական վարչության նա
խագահության անդամ։

Հայրենիքին մատուցած ծա
ռայությունների համար Մ. Վ. 
Կասյանը պարգևատրվել է 
«Աշխատանքային կարմիր 
դրոշ»–ի երկու շքանշանով, 
«ժալովուրդների բարեկամու
թյուն» և «Պատվո նշան»

շքանշաններով, մեդալ
ներով, ՀեյՍՀ գերա
գույն խորհրդի նախա
գահության պատվոգ– 
րով, Գիտությունների 
ազգային ակադեմիայի 
«Մեծարման գիր» և այլ 
պսւտվոգրերով ու կրծ
քանշաններով։ 1970թ. 
Մ  Վ. Կասյաեր Հայաս
տանի պետական մրցա
նակի է արժանացել 
գիտության և տեխնի
կայի բնագավառում։

1995 թ. սեպտեմբերի
13-ին մեր Հանրապե
տության հասարակ այ
րությունը Հայսատանի 
գիտությունների ազգա
յին ակադեմիայում հան
դիսավորությամբ նշեց 
Կասյանի ծննդյան 90 և 
գիտամանկավար ժա– 
կան գործունեության 

65-ամյա հոբելյանները։ Նույն 
թվականի հոկտեմբերի 25-ին 
վախճանվեց Մ. Վ. Կասյանը՝ 
մեծավաստակ գիտնականը և 
մանկավարժը, բարի, զգայուն 
մտավորականը։

Նա ընդմիշտ կմնա իր շնոր– 
հակալ աշակերտների և 
գործընկերների հիշողության 
մեջ։»

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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1ւետև>ւսլ.մասնագիաությա.ննեքվւ գ ծ ո վ ................
I .  Յաշվօղակսյն տեխնիկայի և. ավտոմատացված . 

հզւմփԿՓՐԳԻ ՓրփԳ0ա1հնյւսպււՓովույ5 . . . .  
Քաոաօւսգիտություն• ^ ^ • ՚՛  • • ՜ յա • • • • • • • • • • •
Տեսական տնտեսագիտություն 
Շ ո ւկ այ ագի տո ւթյ ո ւն (մ ա ր^ե^ի ն<*)  ̂
Դեղագործական քիմիա* 
Պատմություն 
Իրավագիտություն 
Լրագրություն(ժուռնալիստիկա) *
Գածաէխփոէմ............................
Ֆ ի ն մ յ ն մ ն է Փ և * վ ս 1 ր 1 ք  *
ԿեՕսսւտեխՕոլհգիա*

Ուսուցումը կազմակերպվում Է վճարովի հիմունքներով։
Ուսման տևողությունը 2 տարի։
Հումանիտար կրթաբլոկի դասընթացները անց են կացվելու ԳԱԱ Գիտակրթական 
միջազգային կենտրոնի /ԳՄԿ/ համապատասխան ամբիոններում։ 
Մասնագիտական առարկաների ուսուցումը և գիտահետազոտական 
աշխատանքները իրականացվելու են ԳԱԱ համակարգի համապատասխան 
գիտական կազմակերպություններում։ Ուսուցումը կատարվելու Է միջազգային 
չւսվտրոշիչներին համապատասխան Մագիստրատուրայում սովորելու համար 
կարող են դիմել բարձրագույն կրթության լրիվ դասընթացը հաջողությամբ 
ավարտած և բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմ ունեցող 
անձինք։

Դիմորդները պետք Է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.
■ դիմում ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տնօրենի անունով 
նշելով մասնագիտությունը.

■ բարձրագույն կրթության դիպլոմի և միջուկի պատճեները.
■ քաղվածք աշխատանքային գրքույկից կամ զինվորական գրքույկից.
■ ինքնակենսագրություն.
■ երեք լուսանկար 73x4 չափի/։
Անձնագիրը և բարձրագույն կրթության մասին դիպլոմը դիմորդը
ներկայացնում Է անձամբ։Փաստաթղթերն ընդունվում են
մինչև օգոստոսի 25-ը։




